GOSPODAR K A ODPADAMI

Jubileuszowe święto
branży odpadowej
Serock w maju br. gościł ponad 400 przedstawicieli sektora oczyszczania miast. Prezesi i dyrektorzy
firm z całej Polski uczestniczyli w jubileuszowych obradach 50. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów
Zakładów Oczyszczania Miast. Stowarzyszenie to świętowało 25-lecie swojej działalności.

Z

przyznał sześć

jazd KFDZOM, a szczególnie
jego uroczysta Gala były okazją, by podziękować wszystkim członkom zwyczajnym
i wspieraj ącym stowarzyszonym w jedynej w kraju organizacji menedżerów
zaldadów branży oczyszczania miast,
gdzie ich status właścicielski nie ma
szczególnego znaczenia. - Obchody
25-lecia Forum nie mogłyby się odbyć
bez zaproszenia jal<o gości honorowych
naszych długoletnich członków, kolegów, z którymi przez wiele lat byliśmy
związani zawodowo i prywatnie. To oni
wypracowali obecny wygląd naszego
stowarzyszenia i relacji osobistych - mówił Wojciech Janka, prezes Forum, otwieraj ąc uroczystość. Zarząd Forum wręczył
tego dnia szereg wyróżnień w postaci
dyplomów, listów gratulacyjnych, medali i pierścieni. Minister środowiska
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Lider z jasną wizją -

odznak honorowych
za zasługi w ochronie środowiska. Medale Polonia Pura (przyznane po raz drugi
w historii) otrzymały osoby niebędące
członkami Forum: samorządowcy, naukowcy i decydenci. Współpracują oni
z Forum, a medale są dowodem uznania
za zasługi w kształtowaniu polskiej gospodarki odpadami. Wśród wyróżnień
warto wymienić też Złote Dyplomy
Heral<lesa, przyznane przez kolegium
o cechach sądu koleżeń skiego, niezależne od zarządu Forum. Jest to nagroda
członków zwyczajnych i wspierających
szczególnie aktywnych i będących autorytetem dla innych. Partnerem strategicznym jubileuszowego Zjazdu była
firma Ekocel. Przedstawiamy te ważne
dla KFDZOM dni w fotoreportażu.
Tomasz Szymkowiak
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współsprawca wszystkiego: Wojciech Janka, prezes KFDZOM_

i',! 2. Odznaczeni przez ministra środowiska.
4. Grono p rezesów, jed nych z najstarszych
Współpracownicy,

stażem czło nków

Forum.

naukowcy z medalem Polonia Pura.

środku

pierwsi założyciele Forum, do
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6. Wieloletni wystawcy, firmy wspierające KFDZO M.
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3. Seniorzy KFDZOM, już nieaktywni zawodowo.
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szefowie firm komunalnych: Tomasz Uciński

i Wojciech Janka.
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8. Ewa Kaczmarska, bez której codzienne funkcjonowanie Forum byłoby niemożliwe.
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9. Zarząd i ko misja rewizyjna w pełnym składzie.
10. Uroczysty wieczór
11. Z pucharami w

uświetni! występ artystów z zespołu Szafa Gra.
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bohaterowie towa rzyszących Zjazdom turniejów bow lingowych.

12. Obradom Zjazdu tradycyjnie

towa rzyszyły

rozmowy handlowe...

13. __.i wystawa sprzętu.
14. Przy

wejściu

do hotelu uczestników Zjazdu witała

śmieciarka

partnera strateg icznego,

firmy Ekocel.
15. Galę z gracja i dużą swobodą prowadzi/a Magdalena Dutka, redakto r naczelna „Przeglądu
Komunalnego", prezes Zarządu Abrysu - firmy, która przygotowała oprawę multimedialną
uroczystości.
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., 16. KFDZOM na jubileusz przygotowało wraz z redakcją „Przeglądu Komunalnego" okazjonal-
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ny album.
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