„Lasy pełne Energi” z PGE GiEK
Grupa PGE rozpoczyna kolejną edycję akcji „Lasy pełne energii”. Jest to autorska ekologiczna inicjatywa spółki PGE
Dystrybucja, realizowana od 15 lat i rozwijana przez pracowników pozostałych spółek Grupy PGE. Tylko w ostatnich czterech
latach pracownicy Grupy PGE we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, szkołami oraz lokalnymi
społecznościami, w całym kraju posadzili prawie 300 tys. młodych drzew. Już jutro, 13 kwietnia o godz. 10:00 uczniowie z
bełchatowskiego „Herberta” posadzą 3 tys. sadzonek sosny.
Akcja „Lasy pełne energii” jest jednym z projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) realizowanych w Grupie PGE.
Kierowana jest przede wszystkim do społeczności lokalnych, a także do pracowników spółek Grupy PGE oraz ich rodzin. Akcja wspiera
budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Wpisuje się również w ideę „zielonego biura” PGE, zgodnie z którą
pracownicy spółek PGE starają się rozsądnie zarządzać zasobami niezbędnymi do pracy w siedzibach spółek, na przykład papierem.
Sadząc „lasy pełne energii” pracownicy Grupy PGE wraz z lokalnymi społecznościami w całym kraju aktywnie uczestniczą w obchodach
Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 dzień kwietnia. Podczas tegorocznej, trwającej przez cały kwiecień akcji, pracownicy Grupy
PGE wraz z rodzinami oraz lokalnymi społecznościami planują posadzenie łącznie 100 tysięcy drzew, aby uczcić w ten sposób 100-lecie
odzyskania niepodległości przez Polskę.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna we współpracy z Nadleśnictwem Bełchatów oraz Bełchatowskim Społecznym
Towarzystwem Oświatowym przy wsparciu Fundacji PGE rusza z projektem „Lasy pełne energii”. Tegoroczną akcję rozpoczynamy
sadzeniem drzew wraz z młodzieżą uczęszczającą do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta w
Bełchatowie.
– Cieszy fakt, że nasza spółka może w takiej akcji uczestniczyć. Społeczna odpowiedzialność biznesu to ważny element codziennej pracy
naszych oddziałów. Chciałbym podkreślić, że nie jest to tylko budowanie pozytywnego wizerunku firmy, ale znacznie więcej. To przede
wszystkim wyraz rosnącej świadomości na temat roli, jaką odgrywamy będąc partnerem lokalnej społeczności. Są to nie tylko działania
ukierunkowane na ludzi, ale także na środowisko naturalne. Sadzenie drzew to jeden z wielu projektów, w którym PGE GiEK ma zaszczyt
uczestniczyć – mówi Sławomir Zawada prezes zarządu PGE GiEK.
Bełchatowskie sadzenie lasu, realizowane w ramach akcji „Lasy pełne energii”, jest inicjatywą wspierającą budowanie postaw
proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Sadząc „lasy pełne energii” pracownicy Grupy Kapitałowej PGE wraz z lokalnymi
społecznościami w całym kraju aktywnie uczestniczą w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 dzień kwietnia. Podczas
tegorocznej, trwającej przez cały kwiecień akcji, pracownicy Grupy Kapitałowej PGE wraz z rodzinami oraz lokalnymi społecznościami
planują posadzenie łącznie 100 tysięcy drzew, aby uczcić w ten sposób 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
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