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Bank Ochrony Środowiska wyróżnił firmy podczas gali we Wrocławiu

Bank Ochrony Środowiska przyznaje specjalne wyróżnienia – „Klony” – firmom z całej
Polski, które nie tylko stawiają na efektywność biznesu, ale i funkcjonują w harmonii ze
środowiskiem naturalnym (liść klonu jest elementem logotypu BOŚ). Podczas
uroczystej gali we Wrocławiu wyróżnienia trafiły do: Głuchołaskich Zakładów
Papierniczych, Gminnych Zakładów Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo, PCC
Rokita oraz Fundacji Hasco-Lek.
W ramach kategorii Znaczący efekt ekologiczny uhonorowano trzy firmy. Głuchołaskie
Zakłady Papiernicze zostały wyróżnione za przebudowę gospodarki wodno-ściekowej na
terenie przedsiębiorstwa, co przyczyniło się m.in. do zmniejszenia negatywnego oddziaływania
zakładu na środowisko naturalne. Inwestycja zmniejszyła również uciążliwość dla otoczenia
(przykre zapachy, hałas) oraz ilość powstających ścieków.
Za proekologiczne przedsięwzięcia nagrodzono Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
TRZEBNICA-ERGO. Zrealizowane przez nich projekty (dwie oczyszczalnie ścieków w
Skarszynie i Trzebnicy oraz trzy Stacje Uzdatniania Wody w Trzebnicy) chronią środowisko
naturalne, a jednocześnie prowadzą do racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Trzebnica.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz
ochrony środowiska. W ciągu ponad 25 lat działalności przeznaczył ok. 18,6 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji służących
ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 50 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje
są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
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Za znaczący efekt ekologiczny wyróżniono także firmę PCC ROKITA. Nagrodę przyznano za
inwestycję umożliwiającą zastąpienie hybrydowej, tj. częściowo rtęciowej i membranowej
technologii wytwarzania chloru, energooszczędną i bezrtęciową technologią membranową.
W kategorii firma ekologicznie i społecznie zaangażowana wyróżnienie przyznawane przez
Fundację BOŚ trafiło do Fundacji HASCO-LEK, za realizację projektów społecznych udzielanie
wsparcia finansowego i rzeczowego osobom potrzebującym.
Wielki finał i rozdanie nagród głównych, czyli Klonów, przyznawanych za efektywne biznesowo
i proekologiczne przedsięwzięcia, a także społeczne zaangażowanie, odbędzie się jesienią
2017 r.
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