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18 czerwca EDF Polska Oddział Wybrzeże zaprasza na Drzwi Otwarte
w elektrociepłowni gdańskiej

EDF Polska, największy producent ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu i największy w kraju producent
energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, zaprasza na Drzwi Otwarte do elektrociepłowni
w Gdańsku. W sobotę 18 czerwca w godzinach 10:00-17:00 chętni będą mogli zobaczyć, w jaki sposób
produkowana jest energia elektryczna i ciepło oraz dowiedzieć się więcej o nowej inwestycji – instalacji
oczyszczania spalin.

W tym dniu w elektrociepłowni przy ul. Wiślnej 6 w Gdańsku na gości czekać będzie wiele atrakcji, przede
wszystkim zwiedzanie obiektu produkcyjnego z przewodnikiem, ale także animacje dla dzieci, energorower z
produkcją świeżych koktajli, symulator szybowca, spotkanie z sokolnikiem i prawdziwym sokołem wędrownym,
pokazy eksperymentów chemicznych, ścianka kinetyczna, wspólne budowanie z klocków komina elektrociepłowni,
fotobudka z pamiątkowymi zdjęciami i wiele innych.
Do elektrociepłowni będzie można dojechać specjalnie oznakowanymi autobusami z przystanków zlokalizowanych
przy CH Medison, Galerii Przymorze i Galerii Bałtyckiej.

Zapraszamy.
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EDF Polska Oddział Wybrzeże w Gdańsku
EDF Polska Oddział Wybrzeże posiada dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, które są największym
producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 11000 TJ ciepła i 1300 GWh
energii elektrycznej zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi. EDF
Polska dba o zachowanie równowagi między działalnością biznesową, inicjatywami na rzecz społeczności
lokalnej i środowiska naturalnego. Jako jedna z nielicznych firm w Trójmieście ma zawarte z władzami miast
Gdańska i Gdyni Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, realizując wspólnie wiele działań
mających poprawiać jakość życia mieszkańców.

Grupa EDF w Polsce
Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach
wytwarzania, obrotu i sprzedaży energii oraz usług. W Polsce posiada blisko 10% udziału w rynku energii
elektrycznej i 15% w rynku ciepła sieciowego. EDF jest też największym zagranicznym inwestor em w branży
energetycznej.
Grupa EDF jest w Polsce czołowym producentem energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej
kogeneracji, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. W Rybniku
posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW.
Poprzez swoje spółki zależne EDF Polska, DK Energy, Fenice, Tiru i Citelum, Grupa EDF oferuje
społecznościom lokalnym oraz klientom biznesowym szeroki zestaw usług związanych z efektywnością
energetyczną. EDF oferuje również sprzedaż energii elektrycznej i usługi dużym klientom biznesowym oraz
małym i średnim przedsiębiorstwom.
Grupa EDF
Grupa EDF, istotny uczestnik transformacji energetycznej, jest firmą zintegrowaną, działającą w dziedzinach
wytwarzania, przesyłu, obrotu, sprzedaży energii oraz usług energetycznych. EDF jest światowym liderem
energetyki niskoemisyjnej i dysponuje zróżnicowanym miksem produkcyjnym obejmującym elektrownie
atomowe, wodne, odnawialne i konwencjonalne. Grupa pośredniczy w dostawie energii i usług do 37,8 mln
klientów, w tym 28,3 mln we Francji. W 2015 roku skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 75 mld euro, z
czego 47,2% wypracowano poza Francją. EDF jest notowany na paryskiej giełdzie.

