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ŚLĄSKA POLICJA WSPIERA AKCJĘ "ŚWIEĆ PRZYKŁADEM Z PGG"
Jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, co zrobić aby uniknąć nieszczęśliwego wypadku idąc do
szkoły czy przedszkola? Na takie i inne pytania pomoże najmłodszym odpowiedzieć akcja śląskiej
policji oraz Polskiej Grupy Górniczej. Inauguracja działań promujących bezpieczeństwo pod nazwą
„Świeć przykładem z PGG” odbyła się dzisiaj na Stadionie Śląskim.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach włączyła się w akcję profilaktyczną zorganizowaną przez Polską Grupę Górniczą.
Celem programu jest poprawa bezpieczęństwa dzieci i młodzieży poprzez propagowanie noszenia elementów
odblaskowych. Polska Grupa Górnicza przygotowała 35 000 sztuk odblasków dla szkół oraz 12 000 sztuk odblasków
dla przedszkoli. Akcja „Świec przykładem z PGG” to cykl szkoleń w szkołach i przedszkolach, które rozpoczną się 1
września 2018 roku, czyli od inauguracji roku szkolnego 2018/2019. Podczas wakacji policjanci zweryfikują możliwości szkół
i przedszkoli w zakresie kalendarza prelekcji dla uczniów i indywidulanie ustalą terminy. Zawieszka w kształcie wagonika
z węglem wykonana jest z folii odblaskowej 3M Scotchlite materiału certyfikowanego. Fola ma najdłuższy ( najmocniejszy)
współczynnik odbicia światła – 800 metrów Na awersie odblasku znajduje się wagonik i logo PGG, zaś na rewersie hasło
„Świec przykładem z PGG” i logo śląskiej policji.
Dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyła się uroczysta inauguracja kampanii.

Program , który dzisiaj inicjujemy to część dużego projektu Polskiej Grupy Górniczej
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W tej części program dotyczy ochrony
życia i zdrowia naszych najmłodszych. Dzieci zapamiętają to, co usłyszą na zajęciach
w przedszkolu na temat ruchu drogowego od pana policjanta. Ta część akcji to element
dużego programu i cyklicznego działania Polskiej Grupy Górniczej wraz ze śląską policją
- powiedział Tomasz Rogala prezes PGG rozpoczynając uroczyście akcję.

Celem całego przedsięwzięcia jest promocja bezpiecznego zachowania się na drogach przez dzieci uczęszczające
do placówek edukacyjnych na obszarach objętych działalnością Polskiej Grupy Górniczej S.A. Projekt zakłada
przeprowadzenie od września br. w szkołach i przedszkolach cyklu zajęć profilaktyczno- edukacyjnych prowadzonych przez
Rejonowe i Miejskie Oddziały Ruchu Drogowego Policji. Podczas zajęć policjanci będą omawiać zasady bezpiecznej drogi
do przedszkola i szkoły oraz rozdawać specjalne odblaski przygotowane przez PGG.
Komendant śląskiej policji generał Krzysztof Justyński podkreślił, że ważna jest potrzeba bezpieczeństwa najmłodszych, ale
także spokój rodziców czy dziadków, którzy wiedząc, że najmłodsi wrócą bezpiecznie do domu mogą spokojnie pracować.

Z wielką przyjemnością wsłuchiwałem się już wcześniej w głosy, płynące ze środowiska
górniczego i uważam, że dobrze się dzieje, że PGG przejawia troskę nie tylko o

przedsiębiorstwo, ale także o rodzinę i jej bezpieczeństwo. Akcja ta pokazuje także że razem
możemy więcej – mówił generał Krzysztof Justyński.

Podczas inauguracji nowego programu Polskiej Grupy Górniczej obecny był także wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski,
posłowie: Jerzy Polaczek i Grzegorz Matusiak, z ramienia Śląskiego Kuratorium Oświaty Bożena Szarama a także
przedstawiciele samorządów, nauczyciele i rodzice.
Minister Grzegorz Tobiszowski podziękował organizatorom za doskonały pomysł, który wpisał się w szerszy program PGG
Family.

– Jego nazwa nie jest przypadkowa ponieważ jest to budowanie nowego wizerunku sektora
węgla kamiennego. To także społeczna odpowiedzialność biznesu czyli bardzo aktywna
działalność PGG w wielu obszarach społecznych, wspieranie rodzin oraz naszych
najmłodszych – dodał minister Grzegorz Tobiszowski.

Po uroczystej inauguracji dzieciom zostały wręczone odblaski i upominki.
Na ręce organizatorów specjalny list z poparciem dla akcji „Świeć przykładem z PGG” przesłała wicepremier Beata Szydło.
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