
 

 
VI edycja Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”  

 
  

 

 
 

 
VI  edycja konkursu o "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii" rozstrzygnięta ! 

Zakończyła się kolejna już, VI edycja Konkursu o "Ekolaury PIE", pod patronatem 
honorowym Ministra Środowiska. 

Ideą Konkursu jest promowanie postaw proekologicznych oraz wdrażanie przyjaznych 
środowisku technologii. Ocenione zostały zarówno innowacyjne projekty dotyczące 
rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska. Celem Konkursu jest 
popularyzacja nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu 
środowiska.  Kapituła Konkursu podkreśla wysoki poziom zgłoszonych rozwiązań. Każde z 
nich przyniosło poprawę stanu środowiska. Wszystkie wdrożenia są sukcesem 
przedsiębiorstw i środowiska.  

Uroczysta Gala rozstrzygnięcia konkursu odbyła się 20 czerwca br. w Teatrze Śląskim im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. 

LAUREACI KONKURSU: 

Kategoria - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Ekolaur PIE dla:  
INFRA Sp. z o.o. Wysogotowo k/ Poznania 
za: "Modernizację kanalizacji przemysłowej z zastosowaniem metody BEROLINA -LINER w 
Zakładach Azotowych ANWIL we Włocławku" 

 

Ekolaura odebrał  
Prezes Zarządu  

Tomasz Latawiec 



 
Wyróżnienie dla:  
Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy  
za: "Modyfikacja bloku biologicznego na oczyszczalni ścieków w Oleśnicy". 

 

Wyróżnienie odebrał  
Dyrektor Finansowy 

Sławomir WERS 

Wyróżnienie dla : 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
za: kompleks rozwiązań pod tytułem : " Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w KWK 
"Mysłowice - Wesoła" - Rejon "Mysłowice", KWK "Wieczorek", KWK "Staszic" i KWK 
"Kazimierz-Juliusz".  

 

Wyróżnienie odebrał  
Wiceprezes ds. Produkcji 

Wojciech Dygdała 

 Kategoria - OCHRONA POWIETRZA, OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Ekolaur PIE dla: 
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu  
za: "Ograniczenie emisji spalin poprzez zastosowanie sprężonego gazu ziemnego (CNG) jako 
paliwa do napędu autobusów komunikacji miejskiej z jednoczesnym zmniejszeniem o ok. 40% 
poziomu hałasu". 



 

Ekolaura odebrał  
Zastepca Dyrektora ds. 

Technicznych  
Zbigniew Białowolski 

Wyróżnienie dla: 
Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pile 
za: "Działania proekologiczne zrealizowane w Spółce w latach 1991 -  2006". 

 

Wyróżnienie odebrała  
Dyrektor Naczelna  

Romana Kozłowska-Budnik 

  

Kategoria - GOSPODARKA ODPADAMI  I  REKULTYWACJA 
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 

Kapituła zdecydowała przyznać nagrodę w dwóch dziedzinach: Gospodarka odpadami i 
rekultywacja terenów zdegradowanych : 

Gospodarka odpadami:  

Ekolaur PIE dla: 
Spółki Wodno-Ściekowej "PROSNA" w Kaliszu  
za: "Zintegrowany program zagospodarowania osadów ściekowych z produkcją wierzby 
energetycznej". 



 

Ekolaura odebrał  
Zastępca Dyrektora  

Witold Sitarz 

Wyróżnienie dla: 
"Baterpol" Sp. z o.o. w Katowicach   
za: "Recykling akumulatorów. Gospodarcze wykorzystanie składników zużytych 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych zawierających siarkę". 

 

Wyróżnienie odebrał  
Dyrektor Techniczny  

Kazimierz Folwarczny 

Rekultywacja terenów zdegradowanych: 

Ekolaur PIE dla: "Rewital" Sp. z o.o. w Katowicach za: "Rewitalizację terenu I Kompleksu 
Huty Metali Nieżelaznych  "Szopienice" S.A. - nitka cynku" 

 

Ekolaura odebrał  
Prezes Zarządu  
Marek Kramza 



Wyróżnienie dla: 
BOT Kopalnii Węgla Brunatnego Turów S.A. w Bogatyni 
za: "Rekultywację zwałowiska zewnętrznego" 

 

Wyróżnienie odebrała  
Główny Inżynier  

Hanna Mrówczyńska 

  

Kategoria - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII 

Ekolaur dla: 
Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach 
za: "Bioelektrociepłownię na oczyszczalni ścieków w Tychach - Urbanowicach" 

 

Ekolaura odebrał 
Prezes Zarządu  

Zbigniew Gieleciak 

  

 Wyróżnienie dla: 
NEON S.C. Wojciech Norberciak &  Przemysław Bednarek 
Kolonia Borek, Poczesna 
za: "Kolektor słoneczny neosol 250" 



 

Wyróżnienie odebrał 
współwłaściciel firmy  
Wojciech Norberciak 

Wyróżnienie dla: 
AQUA S.A. w Bielsku-Białej  
za: "Modernizację kotłowni oraz systemu grzewczego na oczyszczalni ścieków Komorowice w 
Bielsku-Białej" 

 

Wyróżnienie odebrał  
Prezes Piotr Dudek 

  

Kategoria - EKOPRODUKT 

Ze względu na różnorodność zgłoszonych produktów do konkursu, Kapituła 
zdecydowała przyznać nagrodę w dwóch podkategoriach :  

I - ekoprodukt dla przemysłu i budownictwa 
II - ekoprodukt dla mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej 

I Ekoprodukt dla przemysłu i budownictwa: 

Ekolaur PIE dla: 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego UTEX Sp. z o.o.  w Rybniku  
za: "Mineralne Spoiwo Górnicze UTEX" 



 

Ekolaura odebrał  
Dyrektor ds. gospodarki 

odpadami Tadeusz Burdzicki 

Wyróżnienie dla:  
MEWA Textil - Service Sp. z o.o. w Sosnowcu  
za: "Czyściwo tekstylne wielokrotnego użytku MEWATEX" 

 

Wyróżnienie odebrał   
Dyrektor Sławomir Kurek 

II Ekoprodukt dla mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej: 

Ekolaur dla: 
Varmo Sp. z o.o. w  Pleszewie  
za : " vitoRET VRG-RS 25 - wodny, stalowy kocioł grzewczy na paliwa stałe węglowo-
biomasowe z ruchomym, sekwencyjnym palnikiem retortowym, automatycznym systemem 
podawania paliwa oraz regulatorem mikroprocesorowym umożliwiającym kontrolę i 
regulację ilości paliwa i powietrza". 

 

Ekolaura odebrał  
Dyrektor Marek Sidorczuk 



Zdjęcie Kapituły Konkursu  

 

Laureaci VI edycji konkursu o "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii"  

 

 Wzorem lat ubiegłych Zarząd i Rada Polskiej Izby Ekologii postanowiły w 2007 roku 
wyróżnić 4 Gminy za "Działalność na rzecz ochrony środowiska": 

1. Gmina Koniusza woj. małopolskie 

 

Wyróżnienie odebrał  
Wójt Wiesław Rudek 



 
2. Gmina Pawłowice woj. śląskie 

 

Wyróżnienie odebrał  
Wójt Damian Galusek 

 
3. Gmina Pysznica woj. podkarpackie 

 

Wyróżnienie odebrał  
Wójt Tadeusz Bąk 

 
4. Gmina Dębica woj. podkarpackie 

 

Wyróżnienie odebrał 
Zastępca Wójta Andrzej 

Reguła 



Gminy wyróżnione za "Działalność na rzecz ochrony środowiska"  

 

  

Zdjęcia autorstwa Janusza Pilszaka 

 

Zwycięzcy Konkursu o Ekolaury Polskiej Izby Ekologii otrzymali statuetkę Ekolaura, 
autorstwa znanego rzeźbiarza prof. Jacka Sarapty.  Nagrody i wyróżnienia trafiły do 
przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Cieszy  fakt, że jest tak wiele osób, instytucji, z całej 
Polski, które starają się działać na rzecz ochrony środowiska w bardzo szerokim tego słowa 
znaczeniu. 
Polska Izba Ekologii nie traktuje instytucji zajmujących się ochroną środowiska jako 
konkurencji. Wręcz przeciwnie - wspólny cel jakim jest poprawa stanu środowiska 
naturalnego łączy wszystkich, którzy nie pozwalają na rynkowy wyścig, bez maksymalnej 
ochrony ziemi powietrza i wody.  

Chcielibyśmy jeszcze raz pogratulować osiągnięć wszystkim przedsiębiorstwom, które 
zechciały wziąć udział w naszym konkursie, a jednocześnie zaprosić do wzięcia udziału w 
przyszłorocznej edycji "Ekolaury PIE 2008".  Wiele udało się osiągnąć w dziedzinie ekologii. 
Jeszcze więcej jest do zrobienia. Nie możemy przecież osiąść na. laurach.  Kolejne 
osiągnięcia przedsiębiorców nagrodzimy za rok. 

Galę prowadziła   redaktor telewizji Katowice Pani Beata Smaga. 

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił występ Kabaretu Tenorów. 

 


