
P
odczas uroczystej Gali Między-
narodowego Kongresu Ochro-
ny Środowiska ENVICON,  
stanowiącej zwieńczenie 

całorocznej pracy nad Konkursami, 
10 października br. wręczone zostały 
nagrody oraz wyróżnienia za działania 
na rzecz środowiska.

Wyjątkowe jubileusze

Kongres ENVICON w tym roku obchodził 
swój dwudziesty jubileusz. Również 
czasopisma „Przegląd Komunalny”, „Re-
cykling” oraz „Czysta Energia”, których 
wydawcą jest firma Abrys, uroczyście 
świętowały swoje urodziny. Redakcje 
postanowiły w związku z tym podzięko-
wać autorom oraz firmom zaangażowa-
nym w tworzenie magazynów. Z okazji 
25-lecia „Przeglądu Komunalnego” za 
wysoki wkład merytoryczny w tworze-
nie czasopisma wyróżnienie otrzymał 
prof. dr hab. Marek Górski, natomiast 
za długoletnią współpracę reklamową – 
firma EKOCEL. Nagrody wręczone zosta-
ły przez redaktor naczelną „Przeglądu 

Komunalnego” – Magdalenę Dutkę, 
wiceprezesa firmy Abrys – Roberta Rosę 
oraz dyrektora wydawnictw – Tomasza 
Szymkowiaka (fot. 1).

Kolejny jubileusz, jakim jest 15 lat 
na rynku wydawniczym czasopisma 
„Czysta Energia”, to okazja do podzię-
kowania tym, którzy przyczynili się  
do sukcesu pisma o odnawialnych źró-
dłach energii. Urszula Wojciechowska – re- 
daktor naczelna czasopisma – wręczyła 
wyróżnienia Zbigniewowi Kamieńskie-
mu, byłemu pracownikowi Ministerstwa 
Gospodarki, oraz firmie Horus Energia.

W tym roku swój 15. jubileusz obcho-
dzi także czasopismo „Recykling”. Z tej 
okazji redaktor naczelna czasopisma –  
Katarzyna Błachowicz – za wieloletni 
wkład merytoryczny w rozwój ma-
gazynu postanowiła docenić Ryszarda 
Golę-Sienkiewicza, natomiast za współ-
pracę reklamową nagrodzona została 
firma Starpack.

Z kolei z okazji 20-lecia Kongresu 
ENVICON nagrodę otrzymała prezes 
firmy Abrys – Magdalena Dutka. Wrę-
czyły ją Marzena Wodzińska – członek 

zarządu województwa wielkopolskiego 
oraz Dorota Jakuta – prezes Izby Gospo-
darczej „Wodociągi Polskie”.

Dyrektor Roku 2015

Zarządzanie przedsiębiorstwem komu-
nalnym to bardzo odpowiedzialne, pełne 
wyzwań zadanie. Na osobie pełniącej 
tę funkcję spoczywa odpowiedzialność 
za działania pracowników oraz wdra-
żanie nowych rozwiązań, by zakład 
funkcjonował w sposób wzorcowy.  
Te właśnie cechy dostrzegamy, przyzna-
jąc najlepszym dyrektorom i prezesom 
spółek komunalnych tytuł Dyrektora 
Roku Zakładu Oczyszczania Miasta. Re-
dakcja „Przeglądu Komunalnego” i Krajo-
we Forum Dyrektorów Zakładów Oczysz-
czania Miast do tej prestiżowej nagrody 
nominowały w tym roku: Janusza Arenta 
– prezesa zarządu NOVAGO w Mławie, 
Roberta Kalinowskiego – prezesa zarządu 
Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego, Krzysztofa Jatczaka – prezesa 
zarządu Tönsmeier Centrum w Kutnie, 
Lucynę Perlicką – prezes zarządu Zakładu 

Gala Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Docenieni za działania  
na rzecz środowiska
Dźwięki fanfar, feeria świateł, doborowe towarzystwo – taki właśnie klimat towarzyszył tegorocznej  
Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, podczas której wyłoniono laureatów 
konkursów organizowanych przez firmę Abrys.
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Magdalena Dutka, zdobyło Regionalne 
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej 
z Tych. Zwycięska firma od lat jest zare-
jestrowana w EMAS. Komisja Europejska 
w zeszłym roku wyróżniła laureata 
główną nagrodą w Konkursie EMAS 
Awards – międzynarodowe jury doceniło 
osiągnięcia RCGW w zakresie wdrażania 
ekoinnowacyjnych rozwiązań. Była to 
pierwsza w historii nagroda główna 
dla firmy z Polski w tym prestiżowym 
Konkursie.

Wyróżnienie w Konkursie Eko-
odpowiedzialni w Biznesie otrzymały 
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma 
ze Starogardu Gdańskiego. Dostrzeżone 
zostały ich osiągnięcia w podnoszeniu 
świadomości ekologicznej pracowników 
oraz społeczności lokalnej.

Z uwagi na wysoki poziom, który 
reprezentowały przedsiębiorstwa biorące 
udział w Konkursie, organizator posta-
nowił wyróżnić jeszcze cztery podmioty: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Krakowie, DPD Polska, 
Polski Koncern Naftowy ORLEN oraz 
PepsiCo Consulting Polska (fot. 3).

Promotor Energetyki Odnawialnej

Tegorocznym laureatem tego prestiżo-
wego tytułu został Marcin Popkiewicz. 
Nagrodę wręczyli redaktor naczelna 
„Czystej Energii” – Urszula Wojciechow-

ska oraz, w imieniu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego, 
Andrzej Bobrowski – dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (fot. 4).

Marcin Popkiewicz od lat zajmuje 
się edukacją w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju i konieczności odejścia od 
paliw kopalnych na rzecz odnawialnych 
źródeł energii. Redagowane przez na-
grodzonego portale ziemianarozdrozu.pl  
i naukaoklimacie.pl (oraz ich fanpage na 
portalu społecznościowym Facebook) są 
ważnymi źródłami informacji. Wyjąt-
kowym wkładem Marcina Popkiewicza 
w szerzenie idei odnawialnych źródeł 
energii są napisane przez niego książki, 
z których dwie – wydany w 2012 r. „Świat 
na rozdrożu” oraz „Rewolucja energe-
tyczna. Ale po co?” z 2015 r. – sprzedały 
się dotychczas w nakładzie kilkunastu 
tysięcy egzemplarzy.

Konkurs o Puchar Recyklingu

„Konkurs o Puchar Recyklingu”, orga-
nizowany przez „Przegląd Komunalny”, 
jest jedynym przedsięwzięciem w Polsce, 
w którym nagradzane są podmioty re-
alizujące najbardziej efektywne systemy 
selektywnej zbiórki odpadów oraz dzia-
łania z zakresu edukacji ekologicznej.

Zwycięzcy wyłonieni zostali 
w trzech kategoriach: „Edukacja Re-
cyklingowa”, „Lider Recyklingu” oraz 

Zagospodarowania Odpadów w Nowym 
Dworze oraz Jana Skalskiego – prezesa 
zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Koninie. 
Statuetkę Heraklesa i tytuł Dyrektora 
Roku Zakładu Oczyszczania Miasta 2015 
z rąk prezesa KFDZOM, Wojciecha Janki, 
oraz Magdaleny Dutki otrzymał prezes 
zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Koninie – Jan 
Skalski (fot. 2).

Dyrektor Roku 2015 jest związany 
ze swoją firmą od 2001 r., gdzie awanso-
wał od stanowiska głównego inżyniera, 
poprzez dyrektora zakładu, do prezesa 
zarządu spółki. Jako prezes podjął się 
swojego największego życiowego dzieła: 
budowy Zakładu Termicznego Uniesz-
kodliwiania Odpadów Komunalnych, 
unieszkodliwiającego rocznie 94 tys. Mg 
zmieszanych odpadów komunalnych.

Ekoodpowiedzialni w Biznesie

To niezwykle budujące obserwować, jak 
w Polsce zmienia się prowadzenie biz-
nesu, głównie w kierunku ekologicznej 
odpowiedzialności. Z roku na rok takich 
ekologicznych projektów przybywa i są 
one nagradzane w konkursie Ekoodpo-
wiedzialni w Biznesie. Główną nagrodę 
w kategorii Przedsiębiorstwo, którą 
wręczyli Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska, Krzysztof Lissowski, oraz 
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„Gmina Recyklingu”. Najważniejsze 
nagrody, czyli Puchary Recyklingu, wrę-
czone zostały przez instytucje będące 
honorowymi patronami inicjatywy: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Związek Miast 
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP 
oraz Polską Izbę Ekologii.

Puchar Recyklingu NFOŚiGW w ka-
tegorii „Edukacja Recyklingowa” z rąk 
Romana Wójcika, zastępcy prezesa za-
rządu Funduszu, otrzymał Mazurski 
Związek Międzygminny z Giżycka (fot. 5),  
Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii 
w kategorii „Lider Recyklingu” prezes 
Izby, Grzegorz Pasieka, wręczył Miejskie-
mu Zakładowi Oczyszczania w Pruszko-
wie (fot. 6), zaś zastępca dyrektora biura 
ds. promocji i współpracy zagranicz-
nej ze Związku Miast Polskich – Alicja  
Grenda, Puchar Recyklingu w kategorii 
„Gmina Recyklingu” przekazała gminie 
miejskiej Kraków (fot. 7). Ostatni Puchar 
Recyklingu, przyznany przez Związek 
Gmin Wiejskich RP, z rąk Dariusza Stru-
gały, wiceprzewodniczącego Związku,  
i Leszka Świętalskiego, sekretarza ge-
neralnego Związku, przyznany został  
gminie Miękinia (fot. 8).

Podczas tegorocznej Gali po raz 
pierwszy przyznane zostały nagrody 
w Konkursie „Aktywni w Wielkopolsce”. 
Przedsięwzięcie, zorganizowane w ra-
mach Konkursu o Puchar Recyklingu, 

jest nową inicjatywą Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopol-
skiego. W jego ramach nagrodzone 
zostały podmioty wyróżniające się w, 
nagrodzonych wcześniej, trzech katego-
riach w województwie wielkopolskim. 
Konkursowi patronował Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopol-
skiego. Laureatom inicjatywy nagrody 
wręczyła Marzena Wodzińska – członek 
zarządu województwa wielkopolskiego. 
W kategorii „Edukacja Recyklingowa” 
wyróżnione zostały Zespół Szkół w Wie-
lowsi oraz złotowski Związek Gmin 
Krajny. W kategorii „Lider Recyklingu” 
dostrzeżono natomiast działania Związ-
ku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, 
Czysta Gmina” z Cekowa oraz Zakładu 
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami 
z Ostrowa Wielkopolskiego (fot. 9). 
Z kolei w kategorii „Gmina Recyklin-
gu” doceniono Związek Międzygminny 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów 
– SELEKT”.

Nagroda Pracy Organicznej

W tym roku Nagrodą Pracy Organicznej 
w Ochronie Środowiska im. Wojciecha 
Dutki Kapituła postanowiła odznaczyć 
pośmiertnie prof. dr. hab. Krzysztofa 
Skórę. Wyróżnienie, z rąk zarządu firmy 
Abrys, odebrała żona profesora, Ewa 
Skóra, wraz z córkami (fot. 10).

Profesor Krzysztof Skóra urodził 
się 30 września 1950 r. w Gdyni, zmarł 
12 lutego 2016 r. Z wykształcenia był 
ichtiologiem, ekspertem do spraw bio-
logii oceanicznej. Na Uniwersytecie 
Gdańskim uzyskał wszystkie możliwe 
stopnie i tytuły naukowe. Aktywnie wal-
czył o ochronę wód i ssaków żyjących 
w Bałtyku. Stworzył od podstaw Stację 
Morską w Helu i zamiejscowy oddział In-
stytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdań-
skiego. Na podbudowie stacji w 1999 r.  
powstało znane w całej Europie foka-
rium, w którym prowadzone są prace 
nad przywróceniem populacji fok szarych 
na polskim wybrzeżu. Jest on autorem 
lub współautorem ok. 100 publikacji  
naukowych. Za swą działalność naukową, 
dydaktyczną i organizacyjną otrzymał 
wiele nagród – m.in. jako pierwsza osoba 
prywatna został odznaczony prestiżową 
Szwedzką Nagrodą Bałtyku, zwaną Bał-
tyckim Noblem. Otrzymał także wyróż-
nienia: Wybitnie Zasłużony dla Gdyni – 
medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
oraz Zasłużony dla Miasta Helu.

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy i już dzisiaj, w imieniu or-
ganizatorów oraz partnerów, zapra-
szam do udziału w następnych edycjach 
Konkursów.

Marta Siatka 

koordynator konkursów redakcyjnych
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