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Podczas uroczystej gali laureaci
i wyróżnieni odebrali trofea
zdobyte w X odsłonie Konkursu
Ministra Środowiska Lider Polskiej
Ekologii. Ledwie zakończono
jubileuszową imprezę, a już pełną
parą ruszyła rywalizacja o laury
w kolejnej edycji
Wyróżnienie w kategorii: przedsiębiorstwo, dla
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku. Od prawej strony stoją: Andrzej
Antczak – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa
Białowieża, Piotr Zbrożek – dyrektor RDLP
w Białymstoku
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LIDER POLSKIEJ EKOLOGII
o udziału w konkursie finansowanym przez Ministerstwo
Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej organizatorzy zachęcają tych, którzy uznają, że realizowane przez nich przedsięwzięcia na
rzecz ochrony środowiska są warte szerokiej popularyzacji. Przedsiębiorstwa, gminy, powiaty, stowarzyszenia i fundacje mogące poszczycić się nowatorskimi przedsięwzięciami proekologicznymi mają
szansę na zdobycie prestiżowego tytułu Lidera Polskiej Ekologii.
Konkurs ma na celu ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce przy zastosowaniu najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań, a w konsekwencji upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych poprzez podejmowanie inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska. Przy okazji konkurs promuje te instytucje i podmioty gospodarze, których osiągnięcia są wynikiem wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju, a także propaguje ideę rodzimej ochrony środowiska.
W konkursie można przedstawiać działania zrealizowane, bowiem
podstawą oceny jest osiągnięty rzeczywisty efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny. Kandydujące projekty muszą spełniać określone kryteria konkursowe, takie jak zastosowanie nowoczesnych, wysoce efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, uniwersalność czy oryginalność. Wyboru najlepszych przedsięwzięć dokonuje powołana przez
ministra środowiska rada programowa pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska (w ubiegłym roku Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego), w skład której wchodzą eksperci
oraz przedstawiciele instytucji publicznych zajmujących się ochroną
środowiska. Zwycięzcy konkursu – w ostatniej edycji złota jedenastka wyłoniona spośród 131 kandydatów (73 gmin, związków gmin
i powiatów oraz 58 przedsiębiorstw) – dzięki wygranej mogą wziąć
udział w eliminacjach do Europejskiej Nagrody „Biznes dla Środowiska” (European Business Awards for the Environment). W X edycji przyznano też 12 wyróżnień. Konkurs rozstrzygany jest metodą
porównawczą, uważaną za najbardziej obiektywną formę wyłaniania najlepszych w Polsce przedsiębiorstw, jednostek samorządowych,
produktów i usług w dziedzinie ochrony środowiska.
Jednostki zainteresowane udziałem w konkursie mogą zapoznać
się z jego pełnym regulaminem i formalnymi zasadami składania wniosków na stronie internetowej konkursu.

D

Lider Polskiej Ekologii w kategorii: wyrób, za najlepszy produkt
(oleje silnikowe Platinum Motor Oil do samochodów ciężarowych
spełniających normę Euro 4), odebrali przedstawiciele firmy
Orlen Oil: Rafał Żuchalski – dyrektor handlowy, i Dawid
Niedojadło – kierownik Działu Marketingu

Nagrodę w kategorii: wyrób, dla najlepszej
technologii, zdobyło Nadleśnictwo Łomża. Na
zdjęciu od lewej: nadleśniczy Jan Bargielski
i zastępca nadleśniczego Dariusz Godlewski

Podwójne laury dla Wągrowca w kategorii: jednostka
samorządu terytorialnego – Lider Polskiej Ekologii dla
miasta, wyróżnienie dla Starostwa Powiatowego. Na
zdjęciu od lewej: Wiesław Ewertowski – członek zarządu
powiatu, Michał Piechocki – starosta wągrowiecki,
Stanisław Wilczyński – burmistrz Wągrowca

Firma Baterpol zdobyła wyróżnienie w kategorii:
przedsiębiorstwo. Nagrodę odbiera prezes zarządu,
dyrektor generalny Andrzej Łatka. Po jego lewej stronie
– członek zarządu, dyrektor handlowy Marian Czaja
www.liderpolskiejekologii.pl

Grupa
Impexmetal

Baterpol Sp z o.o.
www.baterpol.pl

www.bialystok.lasy.gov.pl

lomza@bialystok.lasy.gov.pl

www.orlenoil.pl

www.wagrowiec.pl
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Poprzeczka
ustawiona wysoko
Rozmawiamy z Wandą Jarosz, sekretarz rady
programowej konkursu Lider Polskiej Ekologii
Zakończyła się dziesiąta edycja konkursu
Lider Polskiej Ekologii.
Jakie wnioski się po niej
nasuwają?
– W tym roku również – wzorem lat ubiegłych – uczestnikom konkursu, wśród których po
raz pierwszy znalazły się
powiaty, poprzeczkę ustawiono bardzo wysoko. Wybór najlepszych był bardzo
trudny, bowiem zgłoszono
wiele naprawdę ciekawych
działań.
Zakończenie jubileuszowej edycji to dobra
okazja do podsumowania
wszystkich odsłon konkursu. Jak w ciągu tej
dekady zmieniały się jego cele i założenia oraz stopień przygotowania laureatów? Czy zwycięzcy pierwszych edycji mieliby szanse na wygraną również dziś?
– Cel konkursu jest ciągle ten sam: propagowanie działań zmierzających
do zrównoważonego rozwoju kraju. Zwracając uwagę na dobre przykłady, stawiając rzeczywiste osiągnięcia za wzór, najlepiej zachęcać władze samorządowe i firmy do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i ochrony przyrody.
W ciągu tej dekady zwiększyła się grupa zarządzających zarówno jednostkami samorządowymi, jak i podmiotami gospodarczymi. Coraz większe grono poszukuje sposobów zarządzania stwarzających długofalowe podstawy do większego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, promuje ochronę środowiska, ekoinnowacyjność, aktywność i solidarność społeczną. Podmioty te coraz lepiej potrafią się promować, pokazywać swoje osiągnięcia oraz pozyskiwać środki na
ich realizację. Poza tym wiedzą, że ochrona środowiska i jego zasobów to nie
luksus, lecz inwestycja w przyszłość zrównoważoną pod względem gospodarczym i z lepszą jakością życia. W pierwszej edycji tytuł Lidera Polskiej Ekologii
otrzymała firma Eco Instal. Po raz drugi tytuł zdobyła w dziewiątej edycji. To potwierdza moje przekonanie, że sukces laureatów tego konkursu nie jest dziełem przypadku, lecz wynikiem umiejętnego zarządzania i właściwie realizowanej strategii rozwoju.
Świętowanie jubileuszu nie trwało długo, już teraz zapraszają państwo do udziału w kolejnej edycji. Będzie jakieś novum?
– 11. edycja rozpoczęła się już 20 listopada, a na wnioski czekamy do 15 lutego 2008 roku. Istotną zmianą jest to, że teraz konkurs będzie „rozgrywany” w czterech kategoriach: dotychczasowych „przedsiębiorstwo”, „wyrób”,
„jednostka samorządu terytorialnego”, oraz dodatkowej: „stowarzyszenia i fundacje”, podzielonych na podkategorie. W każdej podkategorii przyznawany jest
jeden tytuł Lidera Polskiej Ekologii oraz wyróżnienia. Nowością jest także wydzielenie w kategorii: przedsiębiorstwo, podkategorii: przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne oraz przedsiębiorstwo leśne, rolnicze, przyrodnicze. Kolejnych zwycięzców poznamy w październiku.

Rozwój
dzięki ekologii
Kluczem do rozwoju gminy mogą być
przedsięwzięcia proekologiczne.
O działaniach Warty Bolesławieckiej na
rzecz ochrony środowiska rozmawiamy
z wójtem Mirosławem Haniszewskim

Nagrodę Lider Polskiej Ekologii odebrali: wójt gminy Mirosław
Haniszewski (trzeci od prawe) i kierownik Referatu Rozwoju
i Zasobów Komunalnych Janina Szymkiewicz (druga od prawej)
„Tytuł Lider Polskiej Ekologii 2007 otrzymuje Warta Bolesławiecka”. Co pan czuł, stojąc na scenie podczas gali rozdania nagród i słysząc te słowa?
– Dumę, zadowolenie, radość i satysfakcję. Dumę, ponieważ zostaliśmy wyróżnieni spośród kilkuset gmin w Polsce. Zadowolenie
i radość z tego, iż 18 lat pracy w samorządzie gminnym Warta Bolesławiecka zaowocowało wspaniałymi efektami społecznymi i ekologicznymi. Satysfakcję z poczucia dobrze spełnionego obowiązku.
Jakie aspekty działalności gminy znalazły szczególne uznanie
w oczach jury konkursu Lider Polskiej Ekologii 2007?
– Wydaje mi się, iż podstawą sukcesu i uznania jury konkursu
było kompleksowe spojrzenie władz gminnych na problem ochrony środowiska. Działania w tym zakresie realizowane były w sposób
planowy i konsekwentny. W pełni uporządkowano gospodarkę
wodno-ściekową: gmina w 100 proc. jest skanalizowana, wyposażona w nową sieć wodociągową, posiada dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków. W znacznym stopniu ograniczono emisję zanieczyszczeń poprzez wyposażenie wszystkich obiektów użyteczności
publicznej w ekologiczne systemy grzewcze oraz położenie nowych
nawierzchni asfaltowych na wszystkich drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich przebiegających przez teren gminy. Mamy duże
osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami – 100 proc. mieszkańców
uczestniczy w segregacji odpadów.
Które inwestycje ostatnich lat można uznać za kluczowe dla rozwoju gminy i jej przyszłości?
– Bezsprzecznie do najważniejszych i kluczowych inwestycji ostatnich lat należą: skanalizowanie gminy, wybudowanie dwóch nowoczesnych oczyszczalni ścieków, położenie sieci gazowej, do której dostęp ma ok. 70 proc. mieszkańców gminy, położenie nowych
nawierzchni asfaltowych na drogach oraz wymiana starych systemów grzewczych na nowe ekologiczne w obiektach użyteczności publicznej. Realizacja tych inwestycji poprawia atrakcyjność gminy zarówno pod względem turystycznym, jak i gospodarczym.

Rozmawiał Paweł Michalczyk
Rozmawiał Piotr Nowacki
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