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Bank Ochrony Środowiska wyróżnił firmy podczas gali na Śląsku

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 w Dąbrowie Górniczej wyróżnienia trafiły do: CTL Haldex, Agencji
Komunalnej, Ciepłowni Rydułtowy , firmy GPP oraz do Oczyszczalnii Ścieków WARTA i
spółki BetaMed.
Bank Ochrony Środowiska w ramach regionalnych 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.
– Klony to inicjatywa Banku Ochrony Środowiska, która ma wyróżniać tych małych i średnich
przedsiębiorców, którzy nie tylko odnoszą sukces w biznesie ale są również bardzo aktywni
w obszarze dbałości o ekologię, o środowisko. W każdym regionie, w tym również na Śląsku,
jest wiele firm, które chcą budować ekologiczny wizerunek, prowadzić swoje działania
i przedsięwzięcia z jak największą dbałością o środowisko – powiedział Stanisław Kluza,
prezes Banku Ochrony Środowiska.
Podczas gali w Dąbrowie Górniczej regionalne wyróżnienia za znaczący efekt ekologiczny oraz
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 innowację ekologiczną, wręczyli Stanisław Kluza, Prezes BOŚ, Adrian Markiewicz
– Dyrektor Zarządzający BOŚ i Barbara Cyganik, Dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ
w Katowicach.
Za znaczący efekt ekologiczny uhonorowano trzy firmy. Chem Trans Logistic Haldex (CTL
Haldex), zrealizowała, przy udziale środków NFOŚiGW i BOŚ inwestycję na terenie CTL
Maczki-Bór w Sosnowcu zmieniając lokalizację, rozbudowując i rozszerzając działalność
zakładu przerobu odpadów wydobywczych. Agencja Komunalna została doceniona za budowę
instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w technologii reaktorów
betonowych.Trzecie

wyróżnienie

przyznano

Ciepłowni

Rydułtowy

za

modernizację

przedsiębiorstwa oraz dostosowanie się do wymogów dotyczących ekologii w zakresie emisji
energetycznej.
W kategorii innowacja ekologiczna wyróżniono firmę GPP, która od 2005 r. realizuje kolejne
inwestycje na terenie Katowic, budując m.in. przyjazne środowisku biurowce. Drugą
wyróżnioną firmą w tej kategorii jest Oczyszczalnia Ścieków WARTA z siedzibą w
Częstochowie – modernizacja przeprowadzona w firmie usprawniła pracę oczyszczalni
ścieków dla miasta. Z kolei w kategorii firma ekologicznie i społecznie zaangażowana
wyróżniono przedsiębiorstwo medyczne BetaMed, które aktywnie uczestniczy w życiu całego
regionu, a także wspiera wiele inicjatyw promujących zdrowy tryb życia oraz aktywność osób
starszych.
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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