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Znamy już laureatów 6. edycji kon-
kursu Lider Polskiej Ekologii. W tym
roku o tytuł Lidera rywalizowały 132
gminy i 65 przedsiębiorstw. To więcej
niż w poprzedniej edycji. Konkurs,
oprócz podnoszenia świadomości eko-
logicznej społeczeństwa, ma także in-
formować o najlepszych rozwiąza-
niach proekologicznych, mogących
przynieść największe, wymierne ko-
rzyści środowisku w Polsce oraz pro-
mować tych, którzy wspomagają te roz-
wiązania organizacyjnie i finansowo.
W tym roku rywalizowano w trzech
kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób
oraz gmina/związek gmin (w tej ostat-
niej liczba zgłoszeń podwoiła się w sto-
sunku do edycji zeszłorocznej).

Najlepsze firmy
W pierwszej kategorii nagrodzono

4 firmy. Spółkę Wodną „Międzyodrze" ze
Szczecina za instalację do oczyszczania
wód z substancji ropopochodnych oraz
popłuczyn z mycia ładowni statków. Nie-
rozpuszczalne ziarniste substancje stałe
z popłuczyn z mycia ładowni statków
separowane są mechanicznie. System od-
bioru i obróbki wód zaolejonych jest
zamknięty i bezpieczny dla środowiska.
Po usunięciu zanieczyszczeń ścieki trafiają
do oczyszczalni biologicznej. Inwestycję
w dużym stopniu sfinansowano ze środ-
ków unijnych.

Innym laureatem w tej kategorii jest
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie". Nagro-
da została jej przyznana za zmniejszenie
uciążliwości oddziaływania na środowis-
ko poprzez wdrożenie przyjaznych tech-
nologii otrzymywania metali nieżelaz-
nych. Dzięki tym działaniom hutę skreś-
lono z Listy 80.

Kolejnym nagrodzonym jest Przedsię-
biorstwo Usługowo-Asenizacyjne „Astwa"
z Białegostoku. Jego działalność obejmuje
zbiórkę i transport odpadów komunal-
nych, selektywną zbiórkę i zbyt surowców
wtórnych. Od 2001 r. firma usuwa i trans-
portuje odpady niebezpieczne. Prowadzi
także promocję selektywnej zbiórki odpa-
dów i proekologicznego trybu życia.

W konkursie nagrodzono też Elektro-
wnię „Turów" z Bogatyni. Uhonorowano
ją za zmniejszenie uciążliwości dla środo-
wiska przez ograniczenie emisji SO2, NO2,
i pyłu, uporządkowanie gospodarki od-
padami oraz wybudowanie oczyszczalni
ścieków sanitarnych.

W gronie wyróżnionych firm znalazła
się Spółka Energetyczna „Jastrzębie" z Jast-

rzębia Zdroju za skojarzony układ ener-
getyczno-chłodniczy oraz Spółka Wodno-
Ściekowa „Prosna" z Kalisza za grupową
oczyszczalnię ścieków.

Nagrodzone wyroby
W kategorii wyrób nagrodzono

3 przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest
Południowy Koncern Energetyczny, Elekt-
rociepłownia „Katowice" uhonorowany za
wytwarzanie energii elektrycznej w skoja-
rzeniu z energią cieplną. W wyniku wpro-
wadzenia nowej technologii zmniejszono
emisję do atmosfery zanieczyszczeń gazo-
wych - SO2, NO2, CO2 - i pyłu.

Kolejnym laureatem jest Zakład Ochro-
ny Środowiska Superbos z Jeleniej Góry.
Superbos to mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia ścieków z osadem strefo-
wym, przydatna dla małych osiedli, miast
i gmin.

Ostatnim laureatem w tej kategorii jest
Klinkmar z Krakowa nagrodzony za wy-
twarzanie ekologicznego paliwa energety-
cznego z wykorzystaniem zużytych sor-
bentów z surowców ilastych.

Wyróżnienie przypadło firmie Bartosz za
centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła.

Gminy inne niż wszystkie
W kategorii gmina/związek gmin

nagrodzono Siedlce za kompleksowe
przedsięwzięcia na rzecz ochrony środo-
wiska. Należą do nich: modernizacja oczy-
szczalni ścieków, wykorzystanie biogazu
pozyskiwanego z osadu, likwidacja lokal-
nych kotłowni, rozpoczęcie budowy elekt-
rociepłowni, w której wykorzystane będzie
skojarzone wytwarzanie ciepła i energii
elektrycznej. W mieście prowadzony jest
system selektywnej zbiórki odpadów, pla-
nowana jest także budowa sortowni.

Nagrodzoną gminą jest także Suchowo-
la, gdzie w 1994 r. oddano do użytku
oczyszczalnię ścieków. Większość miej-
scowości gminnych posiada linie wodo-
ciągowe, prowadzony jest system selek-
tywnej zbiórki, zmodernizowano kotłow-
nie w budynkach użyteczności publicznej
oraz oświetlenie uliczne.

Nagrodzono także Poznań za komplek-
sowy zespół działań na rzecz poprawy
środowiska, ze szczególnym uwzględnie-
niem poprawy jakości powietrza. Do dzia-
łań tych należy m.in.: przebudowa kotło-
wni węglowych, ocieplanie budynków,
stosowanie specjalnego oleju napędowego
w autobusach miejskich oraz wybudowa-
nie centralnej oczyszczalni ścieków. Poza
tym przeprowadzono biologiczną rewitali-
zację rzek: Bogdanki i Cybiny, oczyszczono
zbiornik Rusałka oraz zrewaloryzowano
parki, skwery i zieleńce.

W kategorii gmina i związek gmin wy-
różniono 4 podmioty. Gminę Świlcza,

m.in. za budowę sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej, gazowej, energetycznej, teletech-
nicznej, zbiorników retencyjnych oraz sto-
pniową modernizację kotłowni węglo-
wych. Prowadzona jest zbiórka odpadów
oraz program ochrony torfowisk i terenów
wodno-błotnych w dolinie rzeki Mrowia.

Wyróżniono też gminę Kłaj za stworze-
nie Funduszu wodno-ściekowego. Zakoń-
czenie funkcjoowania Funduszu nastąpi
po całkowitym rozwiązaniu problemów
gospodarki wodno-ściekowej.

Gminę Police wyróżniono za komplek-
sowe działania na rzecz ochrony środowis-
ka. Prowadzona jest tam selektywna zbiór-
ka odpadów i planowana jest budowa
Zakładu Odzysku i Składowania Odpa-
dów Komunalnych wraz z linią sortow-
niczą. Ważnym przedsięwzięciem była bu-
dowa rurociągu tłoczonego ścieków, umo-
żliwiającego oczyszczanie ścieków komu-
nalnych z gminy Police na obiektach oczysz-
czalni Zakładów Chemicznych „Police".

Za efektywny rozwój miasta zgodnie
z zasadami ochrony środowiska wyróż-
niono Puławy. Prowadzona jest tam selek-
tywna zbiórka odpadów, od 2001 r. działa
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Ko-
munalnych, w powiązaniu ze składowis-
kiem i oczyszczalnią ścieków. Poza tym
zmodernizowano sieć wodociągową, ka-
nalizacyjną i oczyszczalnie ścieków. Ogra-
niczono niską emisję i wprowadzono nowe
rozwiązania komunikacyjne.

PRZEGLĄD KOMUNALNY 12(135)/2002


