
Kilka dni temu w kinoteatrze 
Rialto w Katowicach odbyła się 
uroczysta gala połączona z jubi-
leuszem 15-lecia Polskiej Izby 
Ekologii. Podczas Gali wręczo-
ne zostały także odznaczenia 
resortowe i wojewódzkie oraz 
nagrody i wyróżnienia przyzna-
ne w ramach konkursu „Eko-
laury”, promującego najefek-
tywniejsze działania oraz prace 
podejmowane na rzecz ochrony 
środowiska. Konkurs organizo-
wany jest od 13 lat. Ma zasięg 
ogólnopolski i skierowany jest 
do przedsiębiorstw, instytucji, 
organizacji pozarządowych i sa-
morządów. 

Polska Izba Ekologii w tym roku ob-
chodzi Jubileuszu 15-lecia. Strate-
gicznym celem powołania Izby było 
i nadal jest reprezentowanie zrze-
szonych w niej podmiotów - w szcze-
gólności gospodarczych - w działal-
ności na rzecz ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju na płasz-
czyznach: organizacyjnej, legislacyj-
nej, edukacyjnej i wydawniczej. Pięt-
nastoletni, uznany już w Polsce doro-
bek Izby to - przede wszystkim - osią-
gnięcia jej członków, a także ciał sta-
tutowych oraz licznej grupy naszych 
ekspertów. „Za działalność na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i ochro-
ny środowiska oraz zaangażowanie 
w prace Polskiej Izby Ekologii” - na-
grodzono 27 Członków Izby.

 
W tym roku Konkursowi honorowe-

go patronatu udzielili Minister Środo-
wiska, Minister Gospodarki, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Regionalny Związek 
Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkanio-
wej w Katowicach.

Kapituła Konkursu „Ekolaury 
Polskiej Izby Ekologii” w XIII edycji 
przyznała 17 Ekolaurów oraz 7 wy-
różnień. Jednym z członków Kapi-
tuły jest Gabriela Lenartowicz, Pre-
zes Zarządu WFOŚiGW w Katowi-
cach.

LISTA LAUREATÓW W XIII 
EDYCJI KONKURSU „EKOLAURY 

POLSKIEJ IZBY EKOLOGII”

KATEGORIA: 
GOSPODARKA 

WODNO-ŚCIEKOWAEKO
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
za projekt: „Poprawa gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

Gmina Mogielnica za projekt: 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków 
i budowa kanału sanitarnego Mogielni-
ca-Kozietuły Nowe”.

KATEGORIA: 
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, 

GOSPODARKA ODPADAMI
Katowicki Holding Węglowy 

S.A. za projekt: „Rekultywacja, za-
gospodarowanie terenów poprzemy-
słowych działalnością górniczą w ko-
palniach KHW S.A. wraz z zabudową 
i uruchomieniem linii technologicznej 
przeróbki skały płonnej na kruszywa 
certyfikowane w KWK „Wujek”.

SITA Starol Sp. z o.o. za projekt: 
„Instalacja BIO-COM do biologiczne-
go przetwarzania odpadów w bioreak-
torach foliowych”. 

KATEGORIA: 
OCHRONA POWIETRZA

Kompania Węglowa S.A. za pro-
jekt: „Działania Kompanii Węglowej 
S.A. w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych”.

TAURON Ciepło Sp. z o.o. za pro-
jekt: „Przebudowa kotła fluidalnego 
bloku BC 35 wraz z budową instalacji 
podawania biomasy”.

KATEGORIA: EKOPRODUKT, ZIE-
LONE TECHNOLOGIE

Skarb Państwa. Państwowe Go-
spodarstwo Leśne Lasy Państwo-
we, Nadleśnictwo Kluczbork za 
projekt: „Budowa przechowalni i mo-
dernizacja istniejącego budynku wy-
łuszczarni nasion w Lasowicach Ma-
łych”.

Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe DEFRO Robert Dziubeła za 
projekt: „Kocioł zgazowujący drewno 
DEFRO HG”.

KATEGORIA: 
EDUKACJA EKOLOGICZNA

Urząd Miasta Bydgoszczy za pro-
jekt: „Budowa Centrum Demonstra-
cyjnego Odnawialnych Źródeł Ener-
gii przy Zespole Szkół Mechanicznych 
nr 2 w Bydgoszczy”.

Polski System Recyklingu Orga-
nizacja Odzysku SA za projekt: Pu-
bliczne Kampanie Edukacyjne „W Tro-
sce o Naturę”.

KATEGORIA: 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Katowicka Spółdzielnia Miesz-

kaniowa za projekt: „Kompleksowa 
termomodernizacja, likwidacja płyt 
azbestowo-cementowych typu „acekol” 

z elewacji oraz modernizacja infra-
struktury c.o. w wielorodzinnych bu-
dynkach mieszkalnych KSM”.

KATEGORIA: 
OCHRONA PRZYRODY

Okręg Polskiego Związku Węd-
karskiego w Toruniu za projekt: 
„Restytucja jesiotra ostronosego”.

KATEGORIA: 
GMINA PRZYJAZNA 

ŚRODOWISKU
Gmina Gorzyce za projekt: „Zielo-

na i przyjazna Gmina Gorzyce”.

KATEGORIA: 
CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA 
RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Instytut Ekologii Terenów Uprze-
mysłowionych za projekt: „Działania 
na rzecz nowoczesnej ochrony środo-
wiska - badania Instytutu Ekologii Te-
renów Uprzemysłowionych (IETU) ka-
talizatorem nowoczesnego zarządzania 
ochroną środowiska”.

HALDEX Spółka Akcyjna za pro-
jekt: „55 lat działalności Haldex S.A. 
na rzecz ochrony środowiska”.

PTTK Zarząd Główny za projekt: 
„Całokształt działalności podejmowa-
nej przez PTTK na rzecz ochrony śro-
dowiska”. 

Zakłady Energetyki Cieplnej 
S.A. za projekt: „Proekologiczna dzia-
łalność ZEC SA w ostatnich latach”.
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Konferencja Hydrointegra-
cje 2014 to jedno z waż-
niejszych wydarzeń, które 
towarzyszy Targom Urzą-
dzeń i Technologii Branży 
Wodociągowo - Kanalizacyj-
nej HydroSilesia, organizo-
wanym 29 i 30 października 
w Expo Silesia w Sosnowcu. 

Konferencję zorganizowa-
li: Górnośląskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów SA 

i Stowarzyszenie Śląski Klaster 
Wodny. Na stoisku GPW można 
było m.in. zobaczyć akwarium 
z rybami drapieżnymi, które 
wyłowiono z jeziora goczałko-

wickiego - w pierwszym etapie 
oczyszczania wody wykorzystuje 
się tu właśnie 160 ton tych ryb.

W spotkaniu wzięli udział 
również eksperci branży wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej i ochro-
ny środowiska, naukowcy, spe-
cjaliści do spraw zagadnień 
związanych z rozwojem regio-
nu w nowej perspektywie fi-
nansowej 2014-2020. Uczestni-
cy konferencji rozmawiali m.in. 
o zasadach wsparcia finanso-
wego dla inwestycji wodociągo-
wych oraz o bezpieczeństwie za-
opatrzenia regionu w wodę. 

Natomiast o finansowaniu 
inwestycji wodno-ściekowych 

z wykorzystaniem środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach - mówiła Ga-
briela Lenartowicz, prezes ka-
towickiego Funduszu. W swoim 
wykładzie prezes Lenartowicz 
mówiła m.in. o tym, że kato-
wicki Fundusz jest największym 
w kraju pod względem wysoko-
ści budżetu. 

- Marszałek co roku przekazu-
je nam ok. 120-150 mln zł. Ale 
my rocznie udzielamy wsparcia 
cztery razy większego za sprawą 
pożyczek i kredytów. Stawiamy 
na modernizacje sieci wodocią-
gowej, by utraty wody były jak 

najmniejsze, oczyszczalnie ście-
ków i to zarówno te duże, jak 
i przydomowe, by jak najwię-
cej wody wracało do ekosyste-
mu. Zależy nam, by mieszkań-
cy województwa śląskiego mie-
li dostęp do czystej wody oraz 
by systemy kanalizacyjne były 
sprawne - powiedziała.

Prezes Lenartowicz przed-
stawiła także przykładowe pro-

jekty, na które można otrzymać 
dofinansowanie z Funduszu 
oraz terminy naborów wnio-
sków. Uczestnicy konferen-
cji mogli usłyszeć także o tym, 
że WFOŚiGW w Katowicach 
udziela dofinansowania w po-
staci m.in.: pożyczek, pożyczek 
pomostowych, dopłat do opro-
centowania kredytów i umo-
rzeń pożyczek.

GABRIELA LENARTOWICZ, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach:

- Ekolaur to jedno z najważniejszych 
wyróżnień w dziedzinie ochrony śro-
dowiska. Laureaci bardzo je cenią - 
to niezwykła nagroda - nagradzająca 
działanie na rzecz przyrody i naszego 
otoczenia.

Ryby drapieżne oczyszczają wodę w Goczałkowicach

Czysta woda to priorytet

Polska Izba Ekologia zrzesza firmy działające na rzecz środowiska

Ekolaury przyznane


