PGE GiEK i lasy pełne energii
Od kilku lat pracownicy Grupy Kapitałowej PGE, leśnicy, harcerze oraz młodzież szkolna i przedstawiciele
lokalnych społeczności wiosną, w różnych częściach kraju sadzą lasy.
Idea akcji
„Lasy pełne energii” to akcja prowadzona przez Grupę Kapitałową PGE oraz Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych.
Jest to autorska, ekologiczna inicjatywa spółki PGE Dystrybucja, realizowana od ponad 15 lat i rozwijana przez
pracowników pozostałych spółek Grupy. Akcja, kierowana przede wszystkim do społeczności lokalnych, ale także do
pracowników oraz ich rodzin, znakomicie wspiera budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży – stąd
ogromne zainteresowanie nią wśród placówek edukacyjnych. Sadząc lasy, można oddać naturze chociaż część z jej
użytkowanych zasobów. Poprzez tę akcję PGE GiEK włącza się również w realizację strategii zrównoważonego rozwoju
środowiska naturalnego. Tworząc „lasy pełne energii” spółka – wraz z lokalnymi społecznościami w całym kraju –
aktywnie uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 dzień kwietnia.

Około 95 tys. drzew w 2019 roku
W roku 2019 w akcję „Lasy pełne energii” zaangażowały się wszystkie spółki Grupy Kapitałowej PGE. Dzięki temu,
podczas wiosennego sadzenia padł swoisty rekord – wspólnymi siłami posadzonych zostało około 95 tys. młodych drzew.
Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna we współpracy z Nadleśnictwami Bełchatów, Gryfino, Opole i Pieńsk,
a także uczniami Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Herberta oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z
Bełchatowa, Szkoły Podstawowej nr 3 z Gryfina, Szkoły Podstawowej nr 26 z Opola i Zespołu Szkół Zawodowych im. św.
Barbary z Bogatyni, przy wsparciu Fundacji PGE, zrealizowała kolejną edycję „Lasów pełnych energii”. Podczas 5 akcji
zorganizowanych w 4 województwach zasadzono ponad 17 tysięcy nowych drzew wśród, których znalazły się świerki,
sosny, buki oraz brzozy.
Warto podkreślić, że PGE GiEK lasy sadzi nie tylko „od święta”. Na terenie oddziałów spółki: KWB Bełchatów i KWB Turów,
w wyniku rekultywacji terenów pogórniczych do końca 2018 roku przybyło blisko 47 mln drzew i krzewów.
Od początku swojej działalności Kopalnie Węgla Brunatnego Bełchatów i Turów wdrażają rozwiązania w zakresie
rekultywacji leśnej, które istotnie wpływają na zmniejszenie stopnia ich uciążliwości dla środowiska. Na obszarach
poprzemysłowych powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy, które pełnią ważne funkcje zarówno ekologiczne,
jak i społeczne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj. (https://pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/Wydobycie)

