KOGENERACJA dzieli się ciepłem i dobra energią
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej
PGE, już od ponad stu lat obecny jest w miejskim krajobrazie Wrocławia. Spółka dostarcza mieszkańcom ciepło
i energię elektryczną, ale również angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności. W 2019 roku
łączna kwota, jaką KOGENERACJA wsparła liczne instytucje oraz wydarzenia, wyniosła blisko 500 tysięcy zł.
Wrocławska elektrociepłownia pamięta o potrzebujących mieszkańcach miasta. Spółka po raz kolejny wsparła
finansowo odbiorców wrażliwych społecznie z Gminy Wrocław i Siechnice przy opłacaniu rachunków za
pobrane ciepło w ramach programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”. Z pomocy, w minionym roku,
skorzystali podopieczni Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz rodziny wskazane przez gminny
ośrodek pomocy społecznej w Siechnicach. Spółka pomagała również osobom bezdomnym w ramach
współpracy z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich oraz z MiserArt, wywodzącym się z Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta.
- Zawsze ciepło myślimy o mieszkańcach i choć naszym podstawowym zadaniem jest produkowanie
niezbędnego dla wszystkich ciepła i energii elektrycznej, chcemy być bliżej ludzi, angażując się także w istotne
dla nich sprawy społeczne. Od czasu kiedy jesteśmy w PGE Energia Ciepła, wspieramy odbiorców wrażliwych
społecznie w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”, który realizowany jest w lokalizacjach,
w których PGE Energia Ciepła jest obecna - podkreśla Paweł Szczeszek, Prezes KOGENERACJI.
W 2019 roku ze wsparcia KOGENERACJI skorzystali również wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, podopieczni Stowarzyszenia Ostoja na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy Fundacji
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, dla których zorganizowana została świąteczna akcja „Podaruj
dziecku uśmiech – Mikołaje są wszędzie”.
Wrocławska spółka od 15 lat jest też jednym z donatorów Fundacji im. Józefa Pupki, która została powołana do
życia, by uhonorować nieżyjącego już dziś byłego Prezesa KOGENERACJI. Józef Pupka pochodził z ubogiej
rodziny i sam korzystał ze stypendium, co pomogło mu zdobyć dyplom i stać się wielką osobowością polskiej
energetyki. Dzięki Fundacji w minionym roku kolejni beneficjenci uzyskali wsparcie w ramach oferowanej im
pomocy – byli to, zgodnie z misją Fundacji, szczególnie uzdolnieni studenci i słuchacze szkół wyższych, którym
sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie własnych zdolności.
W pomoc angażują się także pracownicy wrocławskiej elektrociepłowni. Dary pozyskane w 2019 roku, w
ramach wewnętrznych zbiórek, trafiły do domu samotnej matki, kobiet leczonych onkologicznie będących pod
opieką Stowarzyszenia Kolorowe Damy oraz do wrocławskiej Ekostraży, która opiekuje się skrzywdzonymi i
bezdomnymi zwierzętami. Za sprawą KOGENERACJI, wspólnie z Ekostrażą zorganizowana została również
świąteczna licytacja limitowanej serii maskotek w ramach projektu „Bo każde zwierzę zasługuje na miłość
i opiekę”. Zebrane środki przeznaczono na pomoc pokrzywdzonym zwierzętom.
Podczas Dnia Otwartego wrocławska elektrociepłownia otwiera się dla mieszkańców Wrocławia i okolic. W 2019
roku wydarzenie zorganizowane zostało już po raz dwudziesty trzeci. Dzień Otwarty jest wyjątkową okazją do
tego, żeby przyjrzeć się procesowi produkcji energii elektrycznej i ciepła, a także dowiedzieć się, co zakład robi
w celu poprawy bezpieczeństwa energii i ciepła oraz jakości powietrza w regionie.
KOGENERACJA od wielu już lat wspiera także emerytowanych pracowników spółki. W ubiegłym roku spółka
sfinansowała społeczno-kulturalną działalność Stowarzyszenia Seniorów „Energetyk” oraz doroczne spotkania
dla byłych pracowników spółki.

