
 

 
IV edycja Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”  

 
  

 

 
 

 

CZERWIEC 2005 
EKOLAURY PIE 2005 WRĘCZONE 

22 czerwca br. w Teatrze Śląskim w Katowicach odbył się finał IV edycji konkursu o 
"Ekolaury Polskiej Izby Ekologii". Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Podsekretarz 
Stanu - Główny Geolog Kraju Andrzej Skowroński oraz Prezes Zarządu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Hawrylewicz. 

Polska Izba Ekologii zrzesza obecnie 177 firm, przedsiębiorstw i instytutów badawczych. Głównym 
jej celem jest działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym kraju. Izba 
realizuje go przez współpracę z przedsiębiorstwami i samorządami w celu pozyskania środków 
unijnych na inwestycje proekologiczne, organizację systematycznych szkoleń, tworzenie listy 
ekspertów, którzy biorą udział w doskonaleniu prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska oraz 
organizowanie konkursów, w których nagradzane są firmy działające na rzecz ekologii.  
W liście gratulacyjnym do Polskiej Izby Ekologii, który był odczytany podczas Gali rozstrzygnięcia 
konkursu, Minister Środowiska Tomasz Podgajniak pisze ...."Polska gospodarka musi 
przystosować swoją działalność do wymogów ochrony środowiska jakie stanowią nowe przepisy 
prawa, partnerzy oraz konkurencja międzynarodowa. To dla naszego kraju nowe wyzwania, które 
wiążą się z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Dzisiaj dzięki Państwu możemy pokazać 
naszym partnerom, że za ustawodawstwem idą konkretne działania wdrażające unijne standardy i 
wzorce poprzez polską myśl techniczną oraz nowoczesne rozwiązania organizacyjne."...... 

Poseł RP - Czesław Śleziak w swojej wypowiedzi zaznaczył, że postęp w dziedzinie ochrony 
środowiska w Polsce stał się możliwy dzięki s tworzeniu skutecznego prawa ochrony środowiska, 
dobrego systemu finansowania, coraz lepszej organizacji zarządzania środowiskiem i edukacji 
ekologicznej zmieniającej świadomość społeczeństwa. Postęp nie byłby możliwy bez ogromnego 
wysiłku ze strony sporej grupy samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych, borykających 
się w ciągu ostatnich piętnastu lat z wieloma problemami. Ekologia to ogromny problem społeczno 
- gospodarczy. Dlatego w naszych umysłach i działaniach powinny zagościć na stałe takie pojęcia 
jak : "Rynek Ekologiczny" czy "Przemysł Ochrony Środowiska". 

Przez Polskę w ciągu najbliższych piętnastu lat przepłynie około 160 miliardów złotych 
przeznaczonych na ochronę środowiska. Czeka nas więc ogromne wyzwanie, ale i niepowtarzalna 
szansa na rozwój społeczno - gospodarczy. 

W tym roku konkurs o "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii" zorganizowano już po raz czwarty. 
Statuetki "Ekolaurów" autorstwa znanego rzeźbiarza prof. Jacka Sarapaty z rąk Przewodniczącego 
Kapituły konkursowej, Posła RP Czesława Śleziaka otrzymali: 

 



•  W kategorii GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA : 

 
Z rąk Członków Kapituły Konkursu o Ekolaury PIE wyróżnienie - 

odbiera Prezes Zarządu Mieczysław Iciachowski  

Wyróżnienie dla:  
SAFEGE S.A. Oddział w Polsce - 

Warszawa  
 

za "Model komputerowy do 
monitorowania i zarządzania siecią 

wodociągową w dużych 
aglomeracjach miejskich" 

 

 
Z rąk Członków Kapituły Konkursu o Ekolaury PIE Ekolaur  

- odbiera Prezes Zarządu Krystyna Jastal 

EKOLAUR PIE dla: 
Bytomskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o.o.  
w Bytomiu 

za "Oczyszczalnię Ścieków 
"CENTRALNA" w Bytomiu". 

 

• W kategorii GOSPODARKA ODPADAMI, REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 

 
Z rąk Członków Kapituły Konkursu o Ekolaury PIE wyróznienie - odbiera Dyrektor 

Techniczny Ernestyn Kubek 

Wyróżnienie dla: 
KWK "Rydułtowy - Anna" 
 w Rydułtowach, wchodzącą  

w skład Kompanii  
Węglowej S.A.  

 
za "Ukształtowanie 

 i zagospodarowanie terenu  
w kierunku rekreacyjno - 

sportowym rejonu zwałowiska 
"Wrzosy". 

 

 

 



• W kategorii OCHRONA POWIETRZA 

   

 
Z rąk Członków Kapituły Konkursu o Ekolaury PIE wyróżnienie 

odbiera Wiceprezes KHW S.A. Stanisław Lasek 

Wyróżnienie dla:  
Katowickiego Holdingu  

Węglowego S.A.  
 

za "Poszanowanie energii w 
Katowickim Holdingu Węglowym 

S.A. - poprzez zarządzanie w 
ramach Kompleksowego Programu 

Techniczno-Organizacyjno-
Ekonomicznego Racjonalizacji 

Zużycia Mediów Energetycznych". 
 
 

 

 
Z rąk Członków Kapituły Konkursu o Ekolaury PIE Ekolaur odbiera Zastępca 

Prezesa Zarządu Żywisław Parapura 

EKOLAUR PIE dla: 
Spółki Energetycznej 

"Jastrzębie" S.A.  
w Jastrzębiu Zdroju 

 
za "Modernizację kotłów parowych 

OCG nr 4 i 5 na terenie 
Elektrociepłowni Moszczenica przy 
ul. Armii Krajowej 1 w Jastrzębiu 

Zdroju. Zabudowę agregatu 
prądotwórczego zasilanego gazem 

z odmetanowania KWK 
"Krupiński" w Suszcu". 

 

•  W kategorii EKOPRODUKT : 

Ze względu na różnorodność zgłoszonych produktów do konkursu, Kapituła zdecydowała przyznać 
nagrodę w dwóch dziedzinach: szeroko rozumiana ochrona środowiska i czysta energia w sektorze 
mieszkalnictwa  
i gospodarki komunalne : 

1. Szeroko rozumiana ochrona środowiska : 

 
Z rąk Członków Kapituły Konkursu o Ekolaury PIE wyróznienie 

odbiera właściciel firmy Sławomir Starosciak 

Wyróżnienie dla: 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-

Handlowo-Usługowego 
"STARPACK" Sławomir Starościak 

z Wrocławia  
 

za "Optymalizację systemu do 
selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych u źródła". 



 

 
Z rąk Członków Kapituły Konkursu o Ekolaury PIE Ekolaur 

odbiera Dyrektor Józef Smolorz 

EKOLAUR PIE dla: 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-

Handlowo-Usługowego "drewsmol" 
w Lędzinach  

 
za "Balotowane drzewa" 

 

2. Czysta energia w sektorze mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej: 

Dwa równorzędne wyróżnienia dla : 

 
Z rąk Członków Kapituły Konkursu o Ekolaury PIE wyróżnienie 

odbiera Wiceprezes KHW S.A. Roman Łój 

Wyróżnienie dla : 
Katowickiego Holdingu  

Węglowego S.A.  
 

za " EKORET - ekologiczne paliwo 
węglowe do niskoemisyjnych kotłów 

retortowych typu Stocker". 

 
Z rąk Członków Kapituły Konkursu o Ekolaury PIE wyróżnienie 

odbiera Dyrektor KWK PIAST - Lech Mielniczuk 

Wyróżnienie dla : 
KWK "Piast" z Bierunia, wchodzącą 

w skład Kompanii Węglowej S.A.  
 

za "Produkcję węgla o uziarnieniu  
6-20 mm o nazwie "Retopal", 
przeznaczonego do spalania w 

niskoemisyjnych kotłach retortowych". 

 
Z rąk Członków Kapituły Konkursu o Ekolaury PIE Ekolaur odbiera Włascicielka 

firmy - Lucyna Foryta - Ruranska 

EKOLAUR PIE dla: 
Firmy HEF Wytwórni Kotłów 

Grzewczych Lucyna  
Foryta-Ruranska z Lublińca  

 
za "Kotły EKO-PLUS z palnikiem 

retortowym w typoszeregu  
od 15 do 1800 KW" 

 



Zdjęcia grupowe laureatów 

   

Goście na sali: 

  

Kuluary: 

   

Podczas Gali wręczono wyróżnienia specjalne dla gmin, które zajmują się propagowaniem 
działań proekologicznych. Wśród wyróżnionych znalazły się gminy: Katowice, Zabrze, 
Mysłowice, Mikołów i Krynica Morska. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, zamiana 
ogrzewania piecowego na centralne, budowa nowoczesnych oczyszczalni ścieków, utylizacja 
odpadów medycznych, to tylko niektóre z przedsięwzięć samorządów które znalazły szczególne 
uznanie w oczach Członków Rady i Zarządu Polskiej Izby Ekologii. 

5 wyróżnień dla Gmin odebranych zostało z rąk Przewodniczącego Rady Izby PIE Jacka Pustelnika 
oraz Prezesa Zarządu PIE Grzegorza Pasieki: 



 
Przemawia Jacek Pustelnik 
- Przewodniczący RI PIE 

 
Wiceprezydent UM Katowice  

Józef Kocurek 
 

Prezydent UM Zabrze  
Jerzy Gołubowicz 

 
Prezydent UM Mysłowice  

Grzegorz Osyra 
 

Burmistrz Miasta w Mikołowie Marek Balcer  
 

Burmistrz UM w Krynicy Morskiej Andrzej 
Stepień 

 

 

 


