Piknik Edukacyjny w Elektrowni Turów
Elektrownia Turów, jeden z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, była gospodarzem kolejnego
Pikniku Edukacyjnego dla dzieci zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka. 160 najmłodszych uczniów szkół podstawowych z Bogatyni i
okolic obejrzało interaktywny spektakl „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”, który pomógł im zrozumieć skąd się bierze prąd i jak
oszczędzać energię elektryczną. Na pikniku nie zabrakło także gier i zabaw integracyjnych.

Piknik Edukacyjny organizowany co roku z okazji Dnia Dziecka wpisuje się w szersze obchody Dnia Energetyka w Elektrowni Turów. 7
czerwca elektrownię odwiedziło 160 uczniów z klas 1-3 wraz z opiekunami ze szkół podstawowych powiatu zgorzeleckiego – Bogatyni,
Zgorzelca oraz sąsiadującego bezpośrednio z elektrownią Trzcińca.
Organizowany corocznie w Elektrowni Turów Piknik Edukacyjny to doskonały przykład zaangażowania naszej spółki w działania
społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzimy naszą działalność gospodarczą. Od lat
PGE GiEK bierze udział w piknikach, takich jak ten, w którym uczestniczą dzieci ze szkół z terenu powiatu zgorzeleckiego, a także w
akcjach „Lasy pełne energii” oraz „Energetyczny Tornister”. Nie należy również zapominać o naszych pracownikach, którzy uczestniczą
w kolejnych edycjach wolontariatu pracowniczego PGE, wykonując we współpracy z beneficjentami projekty o charakterze lokalnym –
powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Piknik rozpoczął się od oficjalnego przywitania wszystkich uczniów przez Oktawiana Leśniewskiego, dyrektora technicznego Elektrowni
Turów. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do udziału w spektaklu teatralnym przygotowanym we współpracy z Fundacją PGE,
opowiadającym o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej - „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”. Nieodłączną
częścią przedstawienia jest interaktywna zabawa z aktorami, utrwalająca treści edukacyjne spektaklu. Młodzi widzowie mieli okazję
dowiedzieć się jak powstaje prąd, kiedy może być niebezpieczny, jak należy się w takich sytuacjach zachować, co oznaczają znaki na
transformatorach a także to, jak oszczędzać energię elektryczną.
Po części edukacyjnej, organizatorzy zaprosili dzieci na sąsiadujący z Elektrownią Turów teren, gdzie profesjonalni animatorzy
przygotowali mnóstwo atrakcji i zabaw – m.in. dmuchaną zjeżdżalnię, bubble football, stanowisko konstrukcyjne oraz stanowisko do
malowania twarzy. Ogromnym powodzeniem cieszyły się warsztaty zręcznościowe i akrobatyczne oraz gry i zabawy integracyjne. Nie
zapomniano również o poczęstunku i drobnych upominkach dla uczniów.
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