180 energetycznych tornistrów od turoszowskich
oddziałów PGE GiEK
Pierwszoklasiści z regionu zgorzeleckiego dostali od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, największej krajowej
spółki produkującej prąd, 180 tornistrów z pełnym wyposażeniem. Szkolne wyprawki trafiły do uczniów w Zgorzelcu,
Sulikowie, Gubinie, Zawidowie, Bogatyni, Brodach i w Pieńsku.
„Energetyczny tornister” to partnerski program Fundacji PGE i spółek Grupy Kapitałowej PGE. Jest to kontynuacja
prowadzonej od kilkunastu lat akcji łódzkich energetyków. Polega ona na obdarowaniu uczniów klas pierwszych
wyprawkami szkolnymi. Spółki Grupy Kapitałowej PGE wraz z Fundacją PGE, przy współpracy z lokalnymi samorządami i
ośrodkami pomocy społecznej przekazują co roku potrzebującym dzieciom wyprawki szkolne.

Od wielu lat spółka PGE GiEK angażuje się w działania społeczne, charytatywne oraz sponsoring inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność. W tym roku z inicjatywy PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna przy współpracy z Fundacją PGE oraz 26 placówkami pomocy społecznej, ufundowaliśmy
478 „energetycznych tornistrów”, którymi obdarujemy dzieciaki rozpoczynające swoją przygodę ze szkołą, z 5
województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego. Dobro naszych
najmłodszych jest dla nas bardzo ważne, a uczestnicząc w ich szkolnym starcie chcemy pokazać jak istotne jest
zdobywanie wiedzy i rozwój kwalifikacji – mówił Robert Ostrowski prezes zarządu PGE GiEK .
W lokalizacji turoszowskiej, w której funkcjonują Kopalnia Węgla Brunatnego Turów i Elektrownia Turów, PGE GiEK wraz
z samorządami i placówkami pomocy społecznej rozdała szkolne wyprawki 180 pierwszoklasistom. „Energetyczny
tornister” jest jedną z wielu inicjatyw, z której najbardziej cieszą się nasi najmłodsi sąsiedzi. W tym roku, podobnie jak w
latach poprzednich, pamiętaliśmy o potrzebujących pierwszoklasistach z powiatu zgorzeleckiego. Pierwszaki z rodzin w
trudnej sytuacji życiowej otrzymują od PGE GiEK piękne plecaki z wyprawką szkolną, na którą składają się zeszyty, bloki
rysunkowe, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, klej, nożyczki, plastelina i inne przybory niezbędne do nauki –
podkreśla Dariusz Czuk, dyrektor należącej do PGE GiEK Elektrowni Turów .

PGE, jako firma odpowiedzialna społecznie, wspiera lokalne społeczności wszędzie tam, gdzie jest obecna. Akcję
„Energetyczny tornister” zapoczątkowali 16 lat temu łódzcy energetycy. W latach 2015-2019 Fundacja PGE i spółki GK
PGE przekazały ponad 10 000 tornistrów.

