Elektrownia Turów świętuje 55–lecie istnienia
Pod znakiem jubileuszu 55-lecia Elektrowni Turów odbyła się tegoroczna akademia z okazji Dnia Energetyka w Bogatyni.
W uroczystości 8 września wzięło udział wielu gości – Minister Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Edukacji oraz wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, a także przedstawiciele władz samorządowych, uczelni, służb
mundurowych, spółek i instytucji oraz władze Grupy Kapitałowej PGE na czele z wiceprezesem zarządu ds. innowacji PGE
Polskiej Grupy Energetycznej – Pawłem Śliwą oraz prezesem zarządu PGE GiEK - Sławomirem Zawadą i wiceprezesem
zarządu ds. wydobycia PGE GiEK Stanisławem Żukiem. Liczną grupę zaproszonych gości stanowili przedstawiciele firm
uczestniczących w największych inwestycjach – budowie nowego bloku energetycznego, modernizacji bloków 1-3 oraz
odbudowy zapory na rzece Witka.

Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK, spółki, do której należy elektrownia w przemówieniu podczas akademii
zaznaczył, że Elektrownia Turów jest jednym z gospodarczych filarów i symboli Dolnego Śląska. – Elektrownia jest
przykładem przedsiębiorstwa, które wprowadzając niestandardowe rozwiązania techniczne i ekonomiczne jest w pełni
nowoczesnym, strategicznie ulokowanym oraz przyjaznym dla środowiska i pracowników zakładem. Sukces, który
osiągnęła, będąc w ścisłej czołówce polskich elektrowni, jest także fascynującą opowieścią o niezwykłych ludziach,
których połączyła wiedza i mocna wiara w sens podejmowanych działań - mówił Sławomir Zawada.

Prezes PGE GiEK podkreślił także rolę węgla brunatnego – paliwa wykorzystywanego w Elektrowni Turów w polskim
mikwie energetycznym. – Mówiąc dzisiaj o wzroście bezpieczeństwa energetycznego kraju, podniesieniu efektywności
energetycznej oraz ustaleniu energetycznych priorytetów na kolejne lata, musimy pamiętać, że w perspektywie
kilkudziesięciu lat priorytetem polityki energetycznej Polski nadal pozostaje kluczowa rola energetyki węglowej. Dlatego
wspólnie musimy dbać o dobrą kondycję naszego sektora. Dbałość oznacza troskę o środowisko, inwestycje,
modernizacje, efektywność i innowacje. PGE GiEK, jako lider w branży wytwarzania energii i wydobycia węgla
brunatnego, nie boi się stojących przed nią wyzwań – zapewniał Sławomir Zawada.

Sławomir Zawada podziękował także przybyłym gościom – przedstawicielom spółek zależnych z Grupy Kapitałowej PGE,
partnerom biznesowym, instytucjom, parlamentarzystom i samorządowcom, a także mieszkańcom regionu i sąsiadom
przedstawicielom za wsparcie elektrowni w jej najważniejszych projektach rozwojowych i modernizacyjnych.

Dyrektor Elektrowni Turów Piotr Frąszczak przedstawił gościom historię, teraźniejszość i przyszłość elektrowni. - Historia
pokazuje, że niezależnie od standardów ekologicznych, czy wymagań gospodarki energetycznej, Elektrownia Turów
zawsze spełniała najostrzejsze normy. Doświadczenia, jakie zakład nabył na przestrzeni 55 lat są gwarancją powodzenia
w realizacji dalszych zamierzeń – powiedział Piotr Frąszczak.

Podczas uroczystej akademii wręczono państwowe, branżowe i honorowe odznaczenia. Złotym medalem „Za długoletnią
służbę” uhonorowano 47 pracowników, srebrnym - 5, a brązowym – 1. 7 osób otrzymało resortową odznakę „Za Zasługi
dla Energetyki”, 3 osoby odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” a 47 pracowników uhonorowano odznaką
„Zasłużony dla Elektrowni Turów”. Dodatkowo, z grona zaproszonych gości honorową odznakę „Zasłużony dla Elektrowni
Turów” otrzymało 14 osób.

Uroczystość zakończył występ skrzypaczki Agnieszki Flis, której towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Elektrowni
Turów.

