
Ponad 163 mln zł kosztuje nowa, proekologiczna inwestycja Grupy Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. – węzeł oczyszczania spalin. To druga, po Gazopor-
cie Świnoujście, inwestycja tej skali w Zachodniopomorskiem. W uroczystości 
wmurowania aktu erekcyjnego udział wzięli Jerzy Buzek, Premier RP w latach 
1997-2001, Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski, Olgierd Ge-
blewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Arcybiskup Andrzej 
Dzięga i Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A. 

Chemia 
w zgodzie z naturą

Inwestycja jest częścią moderniza-
cji polickiej elektrociepłowni II (ECII). 
Po zakończeniu prac w 2015 roku, 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Po-
lice” S.A. znacząco zmniejszy emisję 
niektórych składników uwalnianych do 
atmosfery i spełni wyższe standardy, 
jakie na polską energetykę nakłada 
Unia Europejska. Jest to jeden z ele-
mentów ważnych zmian w polskiej 
energetyce, która przechodzi obecnie 
transformację. 

- To ważna inwestycja, która 
będzie kosztować 163,7 mln zł i po-
kazuje, że Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. biorze pełną 
odpowiedzialność za stan środowiska 
naturalnego. Nowy węzeł oczysz-
czania spalin zapewni zmniejszenie 
emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłu  
do wyśrubowanych norm unijnych – 
powiedział Krzysztof Jałosiński, pre-
zes Zarządu Zakładów Chemicznych 
„Police” S.A. 

- Unia Europejska określa wymogi 
w zakresie ochrony środowiska, które 
są szczególnie ważne przy prowa-
dzeniu działalności przemysłowej 
o dużym potencjale zanieczyszczeń 
– powiedział obecny na uroczystości 
Jerzy Buzek Premier RP w latach 1997-
2001. - Cieszę się, że tak ważna pol-
ska spółka jak Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A., ogranicza do 
minimum swój wpływ na środowisko 
naturalne. Dzięki temu pokolenia 
naszych dzieci i wnuków będą mogły 
cieszyć się zieloną Polską – dodał. 

Modernizacja istniejącej infrastru-
ktury ECII obejmuje unowocześnienie 
dwóch kotłów oraz budowę węzła 

oczyszczania spalin. W jego skład 
wejdą instalacja odazotowania oraz 
instalacja odsiarczania spalin dla 
kotłów. 

- W ciągu najbliższych dwóch 
lat Grupa Azoty przeprowadzi sze-
reg inwestycji w ekologię. Będą to 
przedsięwzięcia ograniczające emisję 
gazów cieplarnianych, zgodnie z po-
lityką klimatyczną Unii Europejskiej 
– dodał Krzysztof Jałosiński, prezes 
Zarządu Zakładów Chemicznych „Po-
lice” S.A..

W latach 2013-2015 Grupa Azoty 
planuje zrealizować w sumie 11 in-
westycji proekologicznych. Na terenie 
przodujących pod względem działań 
na rzecz ochrony środowiska Zakładów 
Chemicznych „Police” S.A. rozpocznie 

się m.in. budowa instalacji do neutrali-
zacji ścieków przemysłowych z insta-
lacji bieli tytanowej, a także moder-
nizacja systemu oczyszczania gazów 
porozkładowych. W Zakładach Azo-
towych w Tarnowie - Mościcach S.A.  
zostanie przeprowadzona moderniza-
cja elektrociepłowni EC-2 oraz insta-
lacji oczyszczania spalin w celu dosto-
sowaniu obecnej instalacji do nowych 
standardów emisji. Również Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn S.A. przeznaczą 
znaczne środki na inwestycje proeko-
logiczne. Przeprowadzona zostanie 
modernizacja Mechanicznej Oczysz-
czalni Ścieków. Unowocześniona zos-
tanie także instalacja elektrociepłowni 
czego efektami będzie zwiększenie 
sprawności wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej oraz ograniczenie emito-
wanych do atmosfery zanieczyszczeń.
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Tegoroczna edycję turnieju piłki nożnej o Puchar Zarządu ZCh. „Police” S.A. 
wygrała drużyna Remechu, która w finale pokonała zespół Jednostki Biznesowej 
Nawozy 4:1.

Faworyci 
nie zawiedli

W maju odbyły się rozgrywki eli-
minacyjne na stadionie przy ul. Piasko-
wej. Mecze przeprowadzono w dwóch 
grupach. W pierwszej grupie nie za-
wiedli faworyci. Zespół Remechu 
w pierwszym meczu pokonał zde-
cydowanie Spółkę Automatica 6:1 
i w drugim meczu, nie wysilając się, 
zremisowali z JB Pigmenty 0:0. Miej-
sce II premiowane awansem zajęła 
drużyna Automatiki po zwycięstwie 
nad ekipą JB Pigmenty 2:0.

Natomiast w grupie II walka 
o awans toczyła się do ostatniej minu-
ty. Najpierw JB Nawozy pokonała 
ekipę Logistyki 2:1 , w drugim meczu 
tej grupy Logistyka pokonała JB Nitro 
również 2:1 i o awansie decydował os-
tatni mecz w grupie pomiędzy JB Ni-
tro a JB Nawozy. Do ostatniej minuty 

meczu prowadziła drużyna Nitro 2:1, 
lecz w ostatniej akcji zespół Nawozów 
doprowadził do remisu i zajmując 
pierwsze miejsce w grupie pozbawił 
drużynę Nitro awansu do półfinału. 

We wtorkowych meczach półfina-
łowych spotkały się : Spółka Remech 
z Logistyką oraz Automatika z ekipą JB 
Nawozy.

W obydwu meczach zwyciężali zde-
cydowani faworyci. Najpierw Remech 
pokonał 8:1 (3:1) drużynę Logistyki, 
a JB Nawozy również 8:1 (3:0) ograła 
ekipę Automatiki .

W sobotę 1 czerwca odbyły się 
finały rozgrywek o Puchar Zarządu 
Z.Ch.”Police” S.A. W meczu o trze-
cie miejsce spotkały się ekipy Cen-
trum Logistyki i Spółki Automatika. Po 
wyrównanym meczu zdobywcami trze-

ciego miejsca została drużyna Cen-
trum Logistyki wygrywając mecz 2:0.

W wielkim finale uważany za ogól-
nego faworyta turnieju zespół Reme-
chu pokonał 4:1 ekipę JB Nawozy.

Puchary , medale i nagrody rze-
czowe wręczał Rafał Kuźmiczonek, 
Wiceprezes Zarządu Z.Ch.”Police”.

„Zielony Laur”
za ochronę środowiska

Ideą konkursu „Zielony Laur” 
jest nagradzanie przedsiębiorców 
za proekologiczne działania. W te-
gorocznej VIII edycji jednym z 12 lau-
reatów została Grupa Azoty. Konkurs 
organizowany jest przez Polską 
Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” pod 
patronatem Pre-zesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
oraz Przewodniczącego Konwentu 
Prezesów Wojewódzkich Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Kapituła konkursu corocznie 
nagradza najbardziej wartościowe 
ekologiczne i nowatorskie inwestycje 
polskich przedsiębiorstw i instytucji.

Grupa Azoty otrzymała to 
wyróżnienie za instalację do neutra-
lizacji siarczanu żelaza. 

- To zaszczyt wręczać nagrody 
przedsiębiorcom i samorządowcom, któ-
rym leży na sercu ochrona środowiska. 
Wszystkim nagrodzonym gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów – mówi Stanisław 
Gawłowski, wiceminister środowiska. 

Krzysztof Zaręba, Prezydent PIGE 
w trakcie uroczystości dokonał pod-
sumowania dotychczasowej pracy 
i osiągnięć Izby. Wysłuchano rów-
nież wykładu prof. dr. Artura 
Pawłowskiego z Politechniki Lubel-
skiej na temat „Zrównoważony roz-
wój - teoria i praktyka”.

Statuetki i dyplomy wręczali lau-
reatom Prezydent Izby – Krzysztof 
Zaręba i przewodniczący Kapituły 
Zielonego Lauru – prof. dr hab. 
Marek Gromiec wraz z przedsta-
wicielami rządu i parlamentu: Jerzym 
Witoldem Pietrewiczem, Sekreta-
rzem Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki, Stanisławem Gawłowskim, 
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie 
Środowiska, Andrzejem Jagusiewi-
czem, Głównym Inspektorem Ochro-
ny Środowiska oraz Stanisławem 
Żelichowskim, Przewodniczącym Se-
jmowej Komisji Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.


