Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK
dla PGE GiEK
PGE GiEK została doceniona za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym ruch Honorowego
Krwiodawstwa PCK. To dowód wdzięczności i uznania za wieloletnią działalność spółki na rzecz rozwoju szlachetnej idei
oddawania krwi w celu ratowania życia.

Podczas konferencji, którą klub PCK HDK Elektrowni Bełchatów zorganizował z okazji 60-lecia krwiodawstwa Polskiego
Czerwonego Krzyża, medale za wspieranie krwiodawstwa otrzymali Krzysztof Domagała, wiceprezes zarządu ds.
wytwarzania PGE GiEK oraz dyrektorzy bełchatowskiej elektrowni Marek Ciapała i Maciej Kwapisz. Przyznane wyróżnienia
to podziękowanie ze strony najstarszej polskiej organizacji humanitarnej za wspieranie idei krwiodawstwa, dzięki której
krew dociera do najbardziej potrzebujących, ratując im zdrowie i życie.
- Przyznany medal to dla nas wyjątkowa nagroda. Wieloletnie zaangażowanie naszej spółki na rzecz wspierania
krwiodawstwa pokazuje, że nasi pracownicy to ludzie o wielkim sercu, którym nieobojętny pozostaje los potrzebujących.
Krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da się zastąpić – to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu
człowiekowi. Jestem dumny z każdego pracownika spółki PGE GiEK, który oddając swoją krew, uratował komuś życie –
podkreśla Radosław Rasała (p.o.) prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
W oddziałach PGE GiEK działają kluby honorowych dawców krwi. Spółka wspiera ich działania m.in. włączając się w
organizacje akcji poboru krwi. Ostania akcja, „Kropelka Energii”, którą centrala PGE GiEK zorganizowała w swojej
bełchatowskiej siedzibie razem z klubem HDK PCK Elektrowni Bełchatów oraz Powiatowym Stowarzyszeniem HDK przy
Kopalni Bełchatów z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się 9 listopada. Podczas akcji
krwiodawcy z PGE GiEK oddali ponad 22 l krwi, a 13 osób zarejestrowało się w banku dawców szpiku kostnego. W akcję
„Kropelka Energii” włączyli się w swoich lokalizacjach także pracownicy Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz, KWB Turów,
Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Elektrociepłowni Gorzów, Elektrowni Opole, Elektrociepłowni Lublin Wrotków i Elektrowni
Turów - w sumie 245 pracowników oddało ponad 137 litrów. Każda oddana „kropelka” to 450 ml krwi przekazanej do
regionalnych banków krwi.

W akcje honorowego krwiodawstwa angażują się wszystkie kluczowe spółki Grupy PGE oraz Kluby Honorowych Dawców,
działające przy PGE GiEK oraz PGE Energia Ciepła. Podczas akcji „Kropelka Energii” organizowanych w poszczególnych
liniach biznesowych GK PGE na terenie całego kraju, zebrano łącznie 225 litrów krwi. Korzenie honorowego krwiodawstwa
w Grupie Kapitałowej PGE sięgają lat 70. Obecnie w PGE aktywnie działa 6 Klubów Honorowych Dawców Krwi, które
zrzeszają kilkuset członków, a liczba honorowych dawców stale rośnie

