TGE z pomocą potrzebującym

Wolica 18.09.2017

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego było wyjątkowo trudne dla rodziców i

MAN Truck & Bus Polska

uczniów województwa pomorskiego, którzy ucierpieli podczas sierpniowych

Dział Komunikacji
Al. Katowicka 9, Wolica

nawałnic.

05-830 Nadarzyn

Spółki MAN Truck & Bus Polska oraz MAN Bus odpowiedziały na apel

Wszelkie pytania należy kierować

Burmistrza Gminy Brusy, który zwrócił się z prośbą o pomoc dla

do:
Marta Stefańska

poszkodowanych w wichurze mieszkańców. Zarządy obu spółek MAN

Tel. +48 22 738 69 10

postanowiły przekazać plecaki i wyprawki szkolne dla ponad 40-stu osób.

www.mantruckandbus.pl

Marta.Stefanska@man.eu

Kartony pełne plecaków, zeszytów, piórników i przyborów szkolnych
zostały zawiezione do Brus nowym samochodem dostawczym MAN TGE.
Obdarowane

dzieci

były

bardzo

szczęśliwe,

testowały

również

wytrzymałość i pojemność nowego furgonu TGE.
Dzieci doskonale kojarzyły firmę MAN i jej produkty, wspominając, że
widziały ciężarówki z logo lwa na drogach i w okolicach lasów ,podczas
likwidacji skutków nawałnic w Borach Tucholskich.
„Koncern MAN chętnie włącza się w akcje związane ze społeczną
odpowiedzialnością biznesu. Nie inaczej było i tym razem. Na apel
Burmistrza gminy Brusy odpowiedzieliśmy wspólnie. Jesteśmy firmą
niemiecką, ale działamy na terenie Polski, zatrudniając prawie 4000
pracowników i naturalnym dla nas było zaangażowanie się w pomoc.
Gestem

godnym naśladowania była również zorganizowana przez

pracowników

firmy zbiórka pieniędzy. Zgromadzone środki zostały

przekazane na konto bankowe przeznaczone na pomoc dla najbardziej
poszkodowanych.” - powiedział prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska
Piotr Stański.
„Niespodziewane wydarzenia losowe szczególnie ciężko przeżywają dzieci.
Cieszymy się, że przekazując wyprawki udało nam się wywołać uśmiech na
ich twarzach. Mamy nadzieję, że będzie to dla nich dobrą motywacją do
zbierania jak najlepszych ocen w nowym roku szkolnym.” Dodał Artur
Firma MAN Truck & Bus jest jedny m z wiodący ch europejskich producentów samochodów uży tkowy ch i dostawców
rozwiązań transportowy ch, osiągający m obrót około 9 mld € (2016 r.). Of erta produktów obejmuje samochody
ciężarowe, autobusy , silniki wy sokoprężne oraz usługi związane z przewozem osób i towarów. MAN Truck & Bus jest
przedsiębiorstwem należący m do grupy Volkswagen Truck & Bus GmbH i zatrudnia ponad 35 000 pracowników na
cały m świecie.
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Szewernoha, dyrektor finansowy i członek zarządu spółki MAN Bus,
produkującej w Starachowicach autobusy miejskie.
Podpis przy fotografiach
1. Nowy MAN TGE z transportem wyprawek szkolnych dla dzieci z Borów
Tucholskich, poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach.
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