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15 lipca br. w Pałacu Prezydenckim, podczas uroczystej Gali wręczono certyﬁkaty laureatom XII edycji
konkursu „Przyjaźni Środowisku". Częścią uroczystości było także nadanie aktów powołania nowym
członkom Narodowej Rady Ekologicznej, wśród których znaleźli się pracownicy Generalnej i Regionalnych
Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od 13 lat pod Patronatem
Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Ponadto konkurs ma wyróżniać organizacje zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i
młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na
poprawę stanu środowiska naturalnego w Polsce.
Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach
kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla jego poprawy przez samorządy
terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w kołach ekologicznych działających przy szkołach. Zakres prac konkursowych pozwala również na
określenie stanu zainteresowania kompleksowym rozwiązywaniem problemów oraz stworzenie modelowego sposobu postępowania, przydatnego dla tych którzy nie
potraﬁą wypracować własnego systemu. Wyróżnienie w konkursie wpływa pozytywnie na opinię publiczną i pozwala rozwijać i kontynuować realizacje inwestycji
proekologicznych. Dzięki konkursowi osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w samorządach oraz przedsiębiorstwach, mogą korzystać z gotowych rozwiązań
wdrożonych przy rozwiązaniu podobnych lub identycznych do ich problemów.
Oceną wniosków konkursowych oraz wyborem Laureatów i Wyróżnionych zajmuje się Narodowa Rada Ekologiczna, obecnie pod przewodnictwem małżonki Prezydenta
RP Anny Komorowskiej, wcześniej Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Narodowa Rada Ekologiczna decyduje także o przedłużeniu prawa do
posługiwania się znakiem i tytułem przez kolejny rok.
W obecnym składzie NRE znaleźli się również przedstwiciele Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. 15 lipca 2011 r. akty powołania uzyskali:
Aleksandra Atłowska
Hanna Dzikowska
Beata Sielewicz
Jolanta Ratajczak
Edward Biały
Włodzimierz Ciepły
Stanisław Dąbrowski
Jerzy Hertz
Słwomir Kiszkurno
Lech Magrel
Kazimierz Perek
Jan Rydzanicz

