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BOŚ wyróżnił firmy z Warmii i Mazur oraz z Podlasia
Bank Ochrony Środowiska przyznaje 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). Kolejna, trzecia już
regionalna gala odbyła się w kwietniu w Olsztynie – wyróżnionych zostało pięć firm z
Warmii i Mazur oraz Podlasia.
BOŚ, w ramach lokalnie organizowanych uroczystości, przyznaje wyróżnienia w kategoriach:
„Znaczący efekt ekologiczny” oraz „Innowacja ekologiczna”. Ponadto bank, wspólnie z
Fundacją BOŚ, wręcza wyróżnienie specjalne w kategorii: „Firma ekologicznie i społecznie
zaangażowana”.
Podczas gali w Olsztynie wyróżnienia za znaczący efekt ekologiczny oraz za innowację
ekologiczną, wręczył w imieniu Banku Adrian Markiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem
Rynku Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska.
- Na co dzień wspieramy przedsięwzięcia, o których decyduje biznesplan oraz komponent
ekologiczny – powiedział

Adrian Markiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem Rynku

Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska.
Za przedsięwzięcie o znaczącym efekcie ekologicznym docenione zostały 3 podmioty.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny Stok w Białymstoku za docieplenie 40 budynków
mieszkalnych, dzięki czemu ograniczono zużycie energii cieplnej oraz emisję dwutlenku węgla.
Przedsiębiorstwo Polmlek Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim zostało nagrodzone za budowę
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nowoczesnego obiektu na terenie zakładu produkcyjnego w Warmińsko- Mazurskiej SSE w
Lidzbarku Warmińskim oraz linii technologicznej do produkcji proszku WPC i laktozy zaś
Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny Sp. z o.o. wyróżniono za ograniczenie do minimum
stosowanie chemicznych środków roślin. Podstawowym sposobem ochrony roślin w
Gospodarstwie jest ochrona biologiczna. Do nawadniania upraw używana jest woda o jakości
wody pitnej, czerpana z własnych, regularnie badanych, studni głębinowych.
W kategorii „Innowacja ekologiczna” nagrodzona została firma P.W. Wital Ryszard
Tymofiejewicz - za produkcję innowacyjnych profili do stolarki budowlanej o wysokich
parametrach termoizolacyjności z zastosowaniem unikatowych rozwiązań technologicznych
wykorzystujących cząsteczki srebra o właściwościach bakteriostatycznych.
Bank, wspólnie z Fundacją BOŚ, przyznał również wyróżnienie specjalne w kategorii „Firma
ekologicznie i społecznie zaangażowana”. Dedykowane jest ono przedsiębiorstwom, które
prowadząc działalność starają się dbać zarówno o środowisko naturalne, jak i dobro lokalnej
społeczności. Podczas tegorocznej gali wyróżniona została firma Szopex Dutkiewicz Sp. j.,
która od ponad 10 lat prowadzi działania promujące aktywny styl życia na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego. Wyróżnienie wręczyła Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony
Środowiska.
Wielki finał i rozdanie nagród głównych, czyli Klonów, przyznawanych za efektywne biznesowo
i proekologiczne przedsięwzięcia, a także społeczne zaangażowanie firm, odbędzie się jesienią
w Warszawie.
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