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Treści zawarte w publikacji nie stanowia oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Racibórz » Uroczysta Gala, połączona z Jubileuszem 15-lecia Polskiej Izby Ekologii,
odbyła się w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach. Konkurs ma zasięg ogólnopolski
i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych wiele instytucji ze Śląska.

Finał 13. edycji Konkursu EKOLAURY
Polska Izba Ekologii w tym
roku obchodzi Jubileuszu 15lecia. Strategicznym celem powołania Izby było i nadal jest
reprezentowanie zrzeszonych
w niej podmiotów – w szczególności gospodarczych – w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
na płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej, edukacyjnej
i wydawniczej. Piętnastoletni,
uznany już w Polsce dorobek
Izby to – przede wszystkim –
osiągnięcia jej członków a także ciał statutowych oraz licznej
grupy naszych ekspertów. „Za
działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz zaangażowanie
w prace Polskiej Izby Ekologii”
– nagrodzono 27 Członków Izby.
Podczas Gali wręczone zostały
także odznaczenia resortowe
i wojewódzkie.
Polska Izba Ekologii od 2002
roku organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg
ogólnopolski i skierowany jest
do przedsiębiorstw, instytucji,
organizacji pozarządowych i samorządów.
W 2014 roku odbyła się 13
edycja Konkursu. W tym roku
Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Regionalny Związek Rewizyjny
Spółdzielczości Mieszkaniowej
w Katowicach.
Kapituła Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” w XIII

edycji przyznała 17 Ekolaurów
oraz 7 wyróżnień. Jednym
z członków Kapituły jest Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Katowicach.
Lista Laureatów i Wyróżnionych w XIII edycji Konkursu
„Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”

beła Strawczyn za projekt • Katowicka Spółdzielnia
„Kocioł zgazowujący drewMieszkaniowa za projekt
„Kompleksowa termomono DEFRO HG”
dernizacja, likwidacja płyt
Kategoria: EDUKACJA
azbestowo-cementowych
typu „acekol” z elewacji oraz
EKOLOGICZNA
Wyróżnienie dla:
modernizacja infrastruktury
• Dress for Success Poland
c.o. w wielorodzinnych bu– Strój dla Sukcesu Katodynkach mieszkalnych Kawice za projekt „Spotkania,
towickiej Spółdzielni Mieszwarsztaty i publikacje ekokaniowej”
logiczne skierowane do kobiet – beneficjentek i wolon- Kategoria: OCHRONA
tariuszy Dress for Success PRZYRODY
Poland”
Wyróżnienia dla:
• Państwowe Gospodarstwo
EKOLAURY dla:
Leśne Lasy Państwowe
• Urząd Miasta Bydgoszczy za
Nadleśnictwo Zawadzkie za
projekt „Budowa Centrum
projekt „Budowa zbiornika
Demonstracyjnego Odnaretencyjnego Regolowiec
wialnych Źródeł Energii przy
w leśnictwie Haraszowskie”
Zespole Szkół Mechanicz- • Nadleśnictwo Parczew za
nych nr 2 w Bydgoszczy”
projekt „Tradycyjne bart• Polski System Recyklingu
nictwo w Lasach ParczewOrganizacja Odzysku Warskich”
szawa za Publiczne Kampanie Edukacyjne „W Trosce EKOLAUR dla:
o Naturę”
• Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Toruniu za
Kategoria:
projekt „Restytucja jesiotra
ostronosego”
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ,

EKOLAUR dla:
• Gmina Gorzyce za projekt
„Zielona i przyjazna Gmina
Gorzyce”

Kategoria: CAŁOKSZTAŁT
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
OCHRONY ŚRODOWISKA

EKOLAURY dla:
• Instytut Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych Katowice za projekt „Działania
na rzecz nowoczesnej ochrony środowiska – badania Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych (IETU)
katalizatorem nowoczesnego zarządzania ochroną środowiska”.
• HALDEX Spółka Akcyjna
Katowice za projekt „55 lat
działalności Haldex S.A. na
rzecz ochrony środowiska”.
• PTTK Zarząd Główny Warszawa za projekt „Całokształt
działalności podejmowanej
przez PTTK na rzecz ochrony środowiska”.
• Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. Katowice za projekt „Proekologiczna działalność ZEC SA w ostatnich
latach”.
eco

S.A. za projekt „Rekultywacja, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych działalnością górniczą w kopalniach KHW S.A. wraz z zabudową i uruchomieniem linii
technologicznej przeróbki
skały płonnej na kruszywa
certyfikowane w KWK „Wu- EFEKTYWNOŚĆ
Kategoria: GMINA
jek””.
ENERGETYCZNA
Kategoria: GOSPODARKA
• SITA Starol Sp. z o.o. Cho- EKOLAUR dla:
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
rzów za projekt „Instalacja
WODNO-ŚCIEKOWA
Wyróżnienie dla:
BIO-COM do biologiczne• Krośnieńskie Przedsiębiorgo przetwarzania odpadów
stwo Wodociągowo – Kanaw bioreaktorach foliowych”.
lizacyjne Sp. z o.o. za „Uporządkowanie gospodarki Kategoria: OCHRONA
ściekowej w aglomeracji POWIETRZA
Krosno-Odrzańskie – etap Wyróżnienie dla:
I”.
• Polski Koks SA 40-282 Katowice za projekt „Zakład
EKOLAURY dla:
Produkcji Kompozytowych
• Zabrzańskie PrzedsiębiorPaliw Stałych”
stwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za projekt EKOLAURY dla:
„Poprawa gospodarki wodno • Kompania Węglowa S.A. za
-ściekowej na terenie Gminy
projekt „Działania Kompanii
Zabrze”
Węglowej S.A. w zakresie re• Gmina Mogielnica za projekt
dukcji emisji gazów cieplarnianych”
„Modernizacja oczyszczalni
ścieków i budowa kanału sa- • TAURON Ciepło Sp. z o.o. za
nitarnego Mogielnica-Kozieprojekt „Przebudowa kotła
Racibórz » „Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków
tuły Nowe”
fluidalnego bloku BC 35 wraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
z budową instalacji podawania biomasy”
- to temat, z jakim Gabriela Lenartowicz, Prezes katowickiego Funduszu, wystąpiła
Kategoria: OCHRONA

POWIERZCHNI ZIEMI,
GOSPODARKA ODPADAMI

Kategoria: EKOPRODUKT,
ZIELONE TECHNOLOGIE

na konferencji Hydrointegracje 2014.

Konferencja Hydrointegracje 2014

Wyróżnienie dla:
• KGHM METRACO S.A. LegWyróżnienie dla:
nica za projekt „Produkcja • TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki
kruszyw KGHM Metraco”
jako przykład efektywnego
Kotłowej Sp. z o.o. StąporW swoim wykładzie prezes do oprocentowania kredytów
zagospodarowania odpadów
ków za projekt "KRS AUTIprzemysłowych z hut”
NA ECO 18 kW – ekologicz- Lenartowicz mówiła m.in. o tym, i umorzeń pożyczek.
Konferencja Hydrointegrany stalowy kocioł grzewczy że katowicki Fundusz jest najEKOLAURY dla:
wysokiej klasy energetycz- większym w kraju pod wzglę- cje 2014 to jedno z ważniejszych
• Katowicki Holding Węglowy
nej według najnowszej nor- dem wysokości budżetu: „Mar- wydarzeń, które towarzyszy
my PN-EN 303-5:2012 w za- szałek co roku przekazuje nam Targom Urządzeń i Technolokresie emisji spalin i bezpie- ok. 120-150 mln zł. Ale my rocz- gii Branży Wodociągowo – Kanie udzielamy wsparcia cztery nalizacyjnej HydroSilesia, orgaczeństwa użytkowania.
EKOLAURY dla:
razy większego za sprawą poży- nizowanym 29 i 30 październi• Skarb Państwa. Państwowe czek i kredytów”. Przedstawiła ka w Expo Silesia w Sosnowcu.
Gospodarstwo Leśne Lasy także przykładowe projekty, na Organizatorami konferencji są:
Państwowe, Nadleśnictwo które można otrzymać dofinan- Górnośląskie Przedsiębiorstwo w nowej perspektywie finansoKluczbork za projekt „Budo- sowanie z Funduszu oraz termi- Wodociągów SA i Stowarzysze- wej 2014-2020. Uczestnicy konwa przechowalni i moderni- ny naborów wniosków. Uczest- nie Śląski Klaster Wodny. W spot- ferencji rozmawiali m.in. o zazacja istniejącego budynku nicy konferencji mogli usłyszeć kaniu biorą udział eksperci bran- sadach wsparcia finansowego
wyłuszczarni nasion w La- także o tym, że WFOŚiGW w Ka- ży wodociągowo-kanalizacyjnej dla inwestycji wodociągowych
towicach udziela dofinansowa- i ochrony środowiska, naukowcy, oraz o bezpieczeństwie zaopasowicach Małych”
• Przedsiębiorstwo Wielobran- nia w postaci m.in.: pożyczek, specjaliści do spraw zagadnień trzenia regionu w wodę.
eco
żowe DEFRO Robert Dziu- pożyczek pomostowych, dopłat związanych z rozwojem regionu

