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Nowe technologie - Z odpadów użyteczne paliwo

Lider polskiej ekologii
W Filharmonii Narodowej w Warszawie minister środowiska Stanisław Żelichowski nagrodził tytułem
"Lidera polskiej ekologii" realizatorów dziesięciu przedsięwzięć mających wpływ na poprawę
środowiska.

Najlepszych wybrano spośród prawie 200 zgłoszeń zakwalifikowanych do współzawodnictwa. Startowały 132
gminy oraz 65 przedsiębiorstw.

Spółka Wodna "Międzyodrze" ze Szczecina otrzymała tytuł za instalację do oczyszczania wód
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz popłuczyn z mycia ładowni statków. Port w Szczecinie
jest jednym z pierwszych w krajach Europy Środkowowschodniej posiadających tak nowoczesne instalacje
ekologiczne.

Liderem jest Huta Cynku "Miasteczko Śląskie". Zlikwidowała przestarzałe i uciążliwe wydziały produkcyjne i
wprowadziła przyjazne środowisku technologie otrzymywania metali nieżelaznych. Huta wdrożyła
systematyczny monitoring środowiska oraz zdrowia środowiskowego dzieci.

Białostockie Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "Astwa" zostało uhonorowane za system zarządzania i
gospodarowania odpadami. Laureatem została Elektrownia Turów z Bogatyni za realizację programu odnowy
ekologicznej. Jest to szczególnie ważne ze względu na transgraniczny charakter oddziaływania emisji
zanieczyszczeń przy położeniu Elektrowni na styku granic Polski, Czech i Niemiec.

Dwa lata temu Elektrownię Turów skreślono z "Listy 80". Jej modernizacja była gigantycznym
przedsięwzięciem, największym w polskiej energetyce. Kosztowała ponad miliard dolarów. Dziś elektrownia jest
warta 70 razy więcej niż 10 lat temu. - Doczekaliśmy się lidera, warto było - przyznał prezes zarządu Elektrowni
Turów Jerzy Łaskawiec.

Tytułem "Lidera polskiej ekologii" mogą się też poszczycić Elektrociepłownia "Katowice" z Południowego
Koncernu Energetycznego za własny sposób wytwarzania energii elektrycznej w powiązaniu z energią cieplną,
jeleniogórski Zakład Ochrony Środowiska "Superbos" za szereg mechaniczno-biologicznych oczyszczalni
ścieków i krakowska spółka Klinkmar za wytwarzanie ekologicznego paliwa energetycznego z odpadów
rafineryjnych, niezwykle trudnych do utylizacji, uciążliwych i niebezpiecznych. Nowa technologia umożliwia ich
transport, magazynowanie oraz spalanie w typowych instalacjach kotłowych, a przede wszystkim daje nadzieję
na likwidację składowisk tych odpadów w skali 15 tys. ton w ciągu roku.

Tytuł Lidera przyznawany jest też gminom. W tym roku przypadł on miastu Siedlce za kompleksowe
przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, gminie Suchowola za działania dla ochrony środowiska wokół
Biebrzańskiego Parku Narodowego i miastu Poznań za poprawę jakości powietrza.

Przyznano również 7 wyróżnień.

Tytuł "Lidera polskiej ekologii" zwany też Zielonym Oscarem (statuetka ze złotym liściem stylizowanym na
kontur kraju) jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym w ochronie środowiska. K. F.


