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W Krakowie odbyła się 12. edycja akcji „Podzielmy się ciepłem”. Krakowski Holding Komunalny S.A. wziął
w niej udział po raz trzeci. W tym roku czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą
wodę otrzymały 43 krakowskie organizacje pozarządowe.
- Od dwóch i pół roku, dzięki pracy Ekospalarni nasza firma jest dostawcą ciepła i energii elektrycznej
produkowanej w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Ta strategiczna dla Krakowa
inwestycja pokazała, że można doskonale radzić sobie w sposób ekologiczny z odpadami w mieście, a
przy tym produkować energię, która w części jest energią zieloną. To bardzo ważne dla Krakowskiego
Holdingu Komunalnego, że może, wraz z innymi dostarczającymi ciepło firmami uczestniczyć w tej akcji i
dzielić się tym, co produkuje – komentuje Marcin Kandefer, członek Zarządu Krakowskiego Holdingu
Komunalnego SA, właściciela i operatora Ekospalarni Kraków.
Celem programu „Podzielmy się ciepłem” jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą
osobom potrzebującym w Krakowie - m. in. ubogim, niepełnosprawnym, dzieciom, w postaci sfinansowania
zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni
Kraków.
Warto zaznaczyć, że trwająca już od 12 lat akcja świadczy o wrażliwości i społecznej odpowiedzialności
biznesu. To dobry przykład, jak firmy wspierają krakowskie organizacje pozarządowe. Z kolei beneficjenci
akcji prowadzą cenną działalność dla Miasta. Są nieocenionym i sprawdzonym partnerem krakowskiego
samorządu
w działaniach na rzecz mieszkańców, zwłaszcza w realizacji zadań publicznych gminy.
Do tej pory darowizny (do 2018 roku włącznie) przekazane w ramach akcji społecznej „Podzielmy się
ciepłem” otrzymało w sumie 336 organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa, na łączną
kwotę 1300.00,00 zł. Darczyńcami są: PGE Energia Ciepła, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
SA w Krakowie, CEZ Skawina SA oraz Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie.
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