Laury Umiejętności dla najlepszych
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach po raz trzynasty przyznała Laury Umiejętności i
Kompetencji. Uroczysta gala odbyła się 15 stycznia br. w Górnośląskim Centrum Kultury w
Katowicach. Honorowe Diamentowe Laury otrzymali Vaclav Havel i Tadeusz Mazowiecki.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała 2 Diamentowe Laury Umiejętności i
Kompetencji, 5 Platynowych Laurów „Ambasador Spraw Polskich”, 7 Platynowych Laurów
Umiejętności i Kompetencji oraz 25 Złotych Laurów Umiejętności i Kompetencji.
Wśród Laureatów Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji znalazł się przedstawiciel
branży wodociągowo-kanalizacyjnej – Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu – Dyrektor
Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.
Złote Laury otrzymują wybitni menedżerowie, przedsiębiorstwa oraz organizacje i instytucje,
które wspierają rozwój gospodarki rynkowej oraz prowadzą szereg inicjatyw społecznych,
kulturalnych i charytatywnych.
Kapituła Laurów pod przewodnictwem Tadeusza Donocika oceniła przedsiębiorców również
pod kątem działań na rzecz integracji środowiska, tworzenia nowych miejsc pracy, twórczego
współdziałania z samorządem terytorialnym i gospodarczym, tworzenia pozytywnego
wizerunku przedsiębiorcy – pracodawcy oraz etyki w prowadzeniu biznesu.
Andrzej Malinowski zarządza Dąbrowskimi Wodociągami od 1992 r. Kapituła Laurów
szczególnie doceniła zdolności organizacyjne i przywódcze laureata oraz aktywne
reprezentowanie i promocję interesów branży wodociągowo-kanalizacyjnej w organizacjach
krajowych i zagranicznych. Wprowadzając nowatorską ideę rozwoju firmy, uzyskał w
krótkim czasie pożądane efekty ekonomiczne przy utrzymaniu wysokich standardów
ekologicznych. Doceniono duże zaangażowanie laureata w inicjatywę pogłębiania
świadomości ekologicznej oraz wrażliwość społeczną.
Kapituła podkreśliła również znaczący wkład menedżera w wspieranie inicjatyw
gospodarczych na rzecz rozwoju regionu, między innymi poprzez współudział w opracowaniu
Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2002 – 2006 oraz Strategii Rozwoju
Wspólnoty Zagłębiowskiej do 2010 roku.
– Laur Umiejętności i Kompetencji jest dla mnie wyjątkowym wyróżnieniem. Znalezienie się
w gronie tak wybitnych osobistości to ogromny prestiż. To także potwierdzenie, iż warto
podejmować śmiałe wyzwania, budować relacje gospodarcze, a przede wszystkim stawiać na
ludzi. Uzyskanie Złotego Lauru jest zarówno moim osobistym sukcesem, jak również
pracowników firmy, których codzienna praca i zaanagażowanie przynosi wysokie efekty –
podkreśla Andrzej Malinowski.

Jako członek Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Andrzej Malinowski jest
zwolennikiem rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej w oparciu o międzynarodowe
standardy. Był inicjatorem podpisanego w październiku 2004 r. Porozumienia
Międzygminnego pomiędzy Gminami i firmami wodociągowymi Dąbrowy Górniczej i
Będzina dla polepszenia dystrybucji wody pitnej oraz poprawy jakości wód
powierzchniowych. Dąży do integracji branżowej dla rozwoju i koordynacji przedsięwzięć
wodociągowo-kanalizacyjnych w Regionie.

Wywiad z laureatem Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji – Andrzejem Malinowskim –
ukaże się w następnym wydaniu dodatku „Twoja Woda”.

