Bielsko-Biała, 15.12.2011

Główne nagrody dla Bielska-Białej w ogólnopolskich konkursach
„Gmina z Klimatem” i „Gmina Przyszłości 2011”
Bielsko-Biała odniosło znaczący sukces na polu ogólnopolskich konkursów, w których miasta
i gminy wykazywały swoje osiągnięcia w dziedzinie wdrażania innowacji w technologiach
energetycznych przyjaznych środowisku naturalnemu. Takie inwestycje wpływają na
poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców, a także modernizują energetycznie gminę.
Drugi ważnym elementem rozpatrywanych działań było edukowanie i promowanie wśród
lokalnej społeczności postaw pro-środowiskowych bazujących na oszczędzaniu energii
i racjonalnym gospodarowaniu dostępnymi zasobami, co bezpośrednio przekłada się
ekonomię budżetów domowych. Pośrednio zyskuje na tym środowisko.
W listopadzie 2011 Bielsko-Biała otrzymało główną nagrodę w konkursie
„Gmina z Klimatem” za kompleksowe i innowacyjne działania dla ochrony klimatu
i racjonalnego zużycia energii.
Konkurs jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju we współpracy z Ministerstwem
Środowiska w ramach projektu pn.: „Klimatyczna Energia - ogólnopolska kampania
promująca racjonalne gospodarowanie energią”. Na konkurs wpłynęły zgłoszenia z 27 gmin.
Przy wyborze zwycięzców wzięte zostały pod uwagę kryteria odnoszące się do efektywności
działań związanych z wykorzystaniem energii i ochroną klimatu, działania edukacyjne i
promocyjne, strategiczne podejście, społeczny udział oraz innowacyjność zastosowanych
rozwiązań. Dla zapewnienia szerszej reprezentatywności wzięto również pod uwagę
charakter i wielkość gmin.
Spośród nadesłanych do Fundacji EkoRozwoju zgłoszeń wybrano 7 gmin. Oprócz BielskaBiałej, które otrzymało nagrodę główną, w wyróżnionej siódemce znalazły się: Częstochowa,
Legnica, Tarnów, Niepołomice, Piaseczno, Szczawnica.
W nagrodzonych gminach Fundacja EkoRozwoju, we współpracy z samorządami, zorganizuje
Festiwale "Energicznie dla Klimatu" dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz tytułu „Gmina z Klimatem” oraz nagrody w formie eko-festiwali dla mieszkańców, gmina zostanie zaproszona do udziału
w profesjonalnej sesji zdjęciowej prezentującej działalność dla klimatu i energii dla potrzeb
promocji na ogólnopolskiej wystawie „Gmina z Klimatem” oraz na konferencjach prasowych.
Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie organizatora konkursu Fundacji
EkoRozwoju z Wrocławia
http://www.eko.wroc.pl/index_news.php?dzial=2&kat=11&art=119#a1

Również w listopadzie 2011 Bielsko-Biała zwyciężyło w krajowym konkursie „Gmina
Przyszłości 2011” organizowanego przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii. Wygrana
przypadła naszemu miastu w kategorii „Promotor Innowacji” za zgłoszony do konkursu
projekt „Kampania promocyjno-edukacyjna ENGAGE”. W ocenie jury projekt okazał się
doskonałym przykładem efektywnego prowadzenia działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju gminy i zamieszkującej jej społeczności. Działania te zostały także uznane za wzór
dla innych polskich gmin.
Jury konkursu wyróżniło również projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii
w Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach”, zarządzanej przez przedsiębiorstwo
wodociągowe AQUA S.A. Oba projekty zostały opisane w „Rankingu dobrych praktyk”
wydawanym co roku przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii.
7 grudnia 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podczas V Forum
Gospodarczego, prestiżowego wydarzenia towarzyszącego polskiej prezydencji w Radzie UE
przedstawiciel Bielska-Białej, pełnomocnik prezydenta miasta ds. zarządzania energią
Piotr Sołtysek odebrał dyplomy w imieniu miasta.
Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie programu „Gaspol kibicuje klimatowi”
http://www.kibicujklimatowi.pl/detal/index/461

