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Szanowny Panie Wojewoda, 

w dniu 1 wrzesnia br. rozpocz^k si? kolejna XIV Edycja Narodowego Konkursu 
Ekologicznego „Przyjazni Srodowisku" pod Patronatern Honorowym Prezydenta RP. 
W zawi^ku z powyzszym zwracam si? z prosb^ o rozpropagowanie infonnacji o Konkursie 
i jego idei posrod samorz^dow. przedsi^biorstw oraz placowek oswiatowych (przedszkola, 
szkoiy) z terenu wojewodztwa maJopoiskiego. 

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjazni Srodowisku" pod Patronatern 
Honorowym Prezydenta RP jest organizowany od 13 lat w cyklach rocznych zwanych 
Edycjami. Konkurs jest wspolorganizowany przez 22 najwazniejsze ogolnopolskie korporacje 
samorz^dowe i gospodarcze. Partnerami organizacyjnymi Konkursu SEJ. ponadto Urz?dy 
Marszaikowskie, GJowny i Wojewodzkie fnspektoraty Ochrony Srodowiska, Generalna 
i Wojewodzkie Dyrekcje Ochrony Srodowiska oraz Wojewodzkie Fundusze Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Zaangazowanie tak wielu przedstawicieli opiniotworczych 
instytucji sprawiJo, ze Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjazni Srodowisku" jest uwazany 
za najwazniejsze przedsi?wzi?cie konkursowe, a tytul Laureata Konkursu jest wysoko 
cenion^ nagrod^ wsrod samorz^dow i przedsi?biorstw. Nad prawidlowym przebiegiem 
Konkursu czuwa Narodowa Rada Ekologiczna, ktorej przewodniczy malzonka Prezydenta RP 
Anna Komorowska. NRE zajmuje si? mi?dzy innymi ocen^ i analiz^ nadeslanych wnioskow 
konkursowych oraz prognozowaniem kierunku dzialari w zakresie inwestycji maj^cych na 
celu ochron? srodowiska, jak rowniez analizq stanu srodowiska naturalnego w Polsce. 

Ale Konkurs to nie tylko przedsi?wzi?cie konkursowe. Molina w dniu dzisiejszy 
postawic tez?, ze Konkurs stal si? przez te lata osrodkiem oddziatywania i inicjowania 
proekologicznych dzialah w samorz^dach i przedsi?biorstwach, a Laureaci dotychczasowych 
Edycji to autentyczni liderzy polskiej ekologii. 



W latach ubiegiych podmioty z wojewodztwa maiopolskiego braly aktywny udzia} 
w Konkursie zdobywaj^c najwyzsze laury. Liczymy, ze w tegorocznej Edycji rowniez nie 
zabraknie przedstawicieli samorz^dow, przedsi^biorstw oraz placowek edukacyjnych 
chc^cych pochwalic si? swoimi osi^gni^ciami w zakresie ekologii. Szczegolowe informacje 
natemat Konkursu dost^pne sq.na stronie intemetowej www.przyjazni-srodowisku.pl. 

Licz^c na Parisk^ przychylno^c. 

z wyrazami szacunku! 
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