PGE Dystrybucja posadziła lasy pełne energii
„Las pełen energii” to autorska akcja ekologiczna Spółki PGE Dystrybucja, realizowana we współpracy z Regionalnymi
Dyrekcjami Lasów Państwowych. Projekt ma na celu budowę postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży i
adresowany jest przede wszystkim do społeczności lokalnych
W akcji biorą udział uczniowie, którzy w ramach nauki szkolnej prowadzą również własne projekty ekologiczne. W ten
sposób wspólnie przyczyniamy się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. Sadząc „lasy pełne
energii”, aktywnie uczestniczyliśmy w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 dzień kwietnia. Pierwsza
(wiosenna) edycja akcji „Las pełen energii” realizowana była w siedmiu lokalizacjach na terenie działania trzech
Oddziałów Spółki: Łódź-Miasto (OŁM), Łódź-Teren (OŁT) oraz Zamość (OZ) i odbyła się w następujących terminach:
11.04.2014r. – Nadleśnictwo Gidle (OŁT RE Piotrków Trybunalski) – młodzież licealna z II LO w Radomsku (70 osób)
23.04.2014r. – Nadleśnictwo Skierniewice (OŁT RE Żyrardów) młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w
Skierniewicach (100 osób) 24.04.2014r. – Nadleśnictwo Smardzewice (OŁT RE Tomaszów Mazowiecki) – młodzież licealna
z I LO w Tomaszowie Mazowieckim (100 osób) 25.04.2014r. – Nadleśnictwo Kolumna (OŁM) – młodzież szkolna ze SP nr
81 w Łodzi, Podstawowej Szkoły Katolickiej w Łodzi oraz z XXXIII LO w Łodzi (łącznie 120 osób) 25.04.2014r. –
Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski (OZ) – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim z rodzicami (70
osób) 26.04.2014r. – Nadleśnictwo Grotniki (OŁM) – dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Łodzi z rodzicami, dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi (II klasa) z rodzicami, wychowankowie Domu Dziecka w Grotnikach, podopieczni
Świetlicy Podwórkowej z ul. Pomorskiej w Łodzi oraz energetycy z rodzinami (łącznie ok.120 osób) 28.04.2014r. –
Nadleśnictwo Kutno (OŁT RE Łowicz) – młodzież z Liceum Pijarskiego w Łowiczu, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Popowie oraz Gimnazjum w Popowie (85 osób). W akcji „Las pełen energii” wzięło udział ponad 600 osób. Posadziliśmy
ponad 40 tysięcy sadzonek – przede wszystkim młode sosny, ale również świerki (w Nadleśnictwie Tomaszów Lub.) oraz
dęby (w Nadleśnictwach: Grotniki i Kutno). Odpowiednio przeszkoleni, pracowaliśmy pod czujnym okiem leśników.
„Energetyczne lasy” – obok dzieci i młodzieży – sadzili z nami również przedstawiciele lokalnych samorządów oraz
mediów. Spotkanie kończyła pogadanka leśniczego i tradycyjne pieczenie kiełbasek przy wspólnym ognisku. Dziękujemy
Wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt.

