
11, 12 czerwca 2005 roku w Imielinie odbyły się kolejne 
Targi Przedsiębiorczości i Ekologii. W tym roku udział wzię-
ły aż 104 podmioty: firmy produkcyjne i handlowe, warsztaty 
rzemieślnicze, banki, instytucje państwowe. Najwięcej było firm 
z Imielina (35). Na drugim miejscu uplasował się Bieruń (16). 
W czołówce znalazły się także Lędziny (9), aczkolwiek moż-
na by oczekiwać większego zainteresowania ze strony naszych 
przedsiębiorców. Z Bojszów były 2, a z Chełmu Śląskiego 1 fir-
ma. Ponadto zaprezentowały się 34 podmioty spoza powiatu.

Pierwsze targi odbyły się we wrześniu 2003 roku z udziałem 
56 firm. W ubiegłorocznych targach udział wzięło już 98 firm 
z powiatu bieruńsko-lędzinskiego oraz sąsiednich powiatów, 
miast i gmin.

Otwarcia tegorocznych targów dokonali przewodniczący 
Rady Powiatu Joachim Pinocy, wicestarosta powiatu bieruńsko-
lędzińskiego Bernard Bednorz oraz gość honorowy, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Skowroński. 
Przecięcia wstęgi dokonali: Joachim Pinocy, Andrzej Skowroń-
ski oraz Jan Chwiędacz - Burmistrz Imielinia.

W trakcie trwania targów jury konkursowe dokonało oceny 
stoisk w poszczególnych sektorach, wystawianych produktów 
oraz wystawców. Po dogłębnej analizie jury wyłoniło trzech 
zwycięzców tegorocznych targów w poszczególnych katego-
riach. Jury przyznało trzy statuetki „Złotego Liścia” za eks-
pozycję targową, za produkt targowy, za technologię „pro-eko”. 
Ponadto jury przyznało po dwa wyróżnienia w każdej z wyżej 
wymienionych kategorii.

W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę specjal-
ną za wspieranie działań proekologicznych. Otrzymał ją Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, a odebrał prezes Wiesław Siwczak.

W trakcie targów odbyła się konferencja pt. „Przyszłość 
w przedsiębiorczości - ekologia dla przyszłości” oraz wystawa 
prac plastycznych uczniów szkół ponadpodstawowych o tematy-
ce ekologicznej pod tytułem: „Chroń, aby żyć”. Najlepsze prace 
zostały nagrodzone. Ich autorzy otrzymali min. rower górski, 
aparaty fotograficzne, plecaki.

III POWIATOWE TARGI 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII

WYNIKI KONKURSÓW

Statuetki „Złotego Liścia” otrzymali:

•  FH TREND Centrum Mody (Bieruń) – za oryginalną ekspozy-
cję targową, 

•  Zakład Stolarski Józef Pacwa (Imielin) – za produkt targowy 
- szklane drzwi, 

•  PPHU drew-smol (Lędziny) – za technologię przesadzania 
drzew. 
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Oficjalnego otwarcia III Targów Przedsiębiorczości i Ekologii przez przecięcie 
wstęgi dokonali: Joachim Pinocy - Przewodniczący Rady Powiatu  
Bieruńsko-Lędzińskiego, Andrzej Skowroński - podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska, Jan Chwiędacz - Burmistrz Imielinia. 

III POWIATOWE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII

Laureaci tegorocznego “Złotego Liścia” wraz z organizatorami Targów. 
Od lewej: Joachim Pinocy, Józef Smolorz - Dyrektor P.P.H.U. drew-smol 

(Lędziny), 
Joanna Wysogląd oraz Ramona Adamus - FH Trend Centrum Mody (Bieruń),
Józef Pacwa - Zakład Stolarski (Imielin), Bernard Bednorz, Jan Chwiędacz 
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Wyróżnienia:
•  Zakład Stolarski Józef Siodłok (Imielin) – za przygotowanie 

oryginalnej ekspozycji targowej, 
•  Zakład Kamieniarski GRANITEX (Bieruń) – za ekspozycję 

targową i technologię obróbki granitu, 
•  GEMPE Sp. z o.o. (Imielin) – za nowe smaki pieczywa pod 

nazwą „żytnie wariacje”, 
•  KW SA - KWK PIAST (Bieruń) – za workowany, wzbogacony 

ekologiczny węgiel o uziarnieniu 6-20 o nazwie „Retopal”, 
•  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie – za serię 

produktów mleczarskich „Bio”.

W konkursie ekologicznym „Chroń, aby żyć”, nagrody i wy-
różnienia zdobyli:
• Piotr Stolecki, 
• Katarzyna Łabuś, 
• Natalia Lasek, 
• Natalia Ostrowska, 
• Anna Rak, 
• Izabela Doniczek, 
• Kornelia Czyrwik. 

Patronat nad Targami objęli:
• Minister Środowiska - patronat honorowy 
•  Górnośląski Tygodnik Regionalny „Echo” - patronat prasowy. 

Sponsorami imprezy byli: 
• Bank Ochrony Środowiska, 
• Mercedes-Benz Sosnowiec, 
• Fabryka DANONE w Bieruniu. 
•  Obiekt targowy udostępniło nieodpłatnie Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe „Metale” S.A. 
•  Targi zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu - 

Wydział Rozwoju Regionalnego zostały sfinansowane w opar-
ciu o środki własne, środki sponsorów oraz środki Urzędu 
Miasta Imielin.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. 
z o.o. to firma z wieloletnią tradycją. Firma świadczy usługi 
na terenie kraju, ale obecna jest również na innych kontynen-
tach. Fachowcy CBiDGP służyli już doradztwem i pomocą 
w Chile, Hongkongu oraz wielu innych krajach. Szczegółowo 
sylwetkę firmy przedstawiliśmy na łamach BIL-a nr 3/2005. 

Przypomnijmy jednak najważniejsze z usług, które świadczy 
CBiDGP.

1.   Oceny projektów technicznych, badania okresowe i po-
awaryjne, odbiory techniczne, ekspertyzy oraz opinie tech-
niczne: górniczych urządzeń wyciągowych oraz elemen-
tów tych urządzeń, maszyn i urządzeń dołowych, urządzeń 
transportu specjalnego, dołowych urządzeń ciśnieniowych 
i dźwignicowych. Badania nieniszczące odpowiedzialnych 
elementów urządzeń: lin, zawieszeń, konstrukcji wspor-
czych.

2.   Badania odbiorcze, okresowe i pomiary urządzeń elektro-
energetycznych wysokich, średnich i niskich napięć oraz 
urządzeń budowy przeciwwybuchowej na powierzchni i 
w podziemiach kopalń. Naprawy i regulacje urządzeń elek-
troenergetycznych, układów sterowania i zabezpieczeń.

3.    Badania okresowe, pomiary i oceny: dołowych sieci wen-
tylacyjnych, zawartości metanu w złożach. Aktywne pro-
gnozy w tym zakresie.

4.   Pomiary i oceny stanu środowiska pracy i środowiska na-
turalnego, oceny ryzyka zawodowego, raporty o oddzia-
ływaniu na środowisko, przeglądy ekologiczne, studium 
ochrony powietrza atmosferycznego, analizy akustyczne.

5.   Kompleksowe analizy i oceny: wód, ścieków, gruntów 
i odpadów – operaty wodnoprawne, operaty gospodar-
ki odpadami, monitoring wód dla zakładów przemysło-
wych i składowisk odpadów, analizy olejów i środków 
smarnych dla potrzeb przemysłu – doradztwo w zakresie 
ich doboru.

6.  Specjalistyczne kursy, szkolenia i seminaria dla osób dozo-
ru ruchu – aktualizacja wiedzy.

Centrum Badań jest jednostką kontrolującą akredy-
towaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie 

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa  
Podziemnego Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy!
W tym numerze BIL-a w Dodatku Ekologicznym w związ-

ku z III Targami Przedsiębiorczości i Ekologii przedstawiamy 
firmy z terenu miasta Lędziny, które podczas ww. targów za-
prezentowały swoją działalność i dotychczasowe osiągnięcia. 
W ten sposób chcielibyśmy uhonorować tych przedsiębiorców, 
którzy poprzez własną działalność gospodarczą budują podwa-
liny ekonomiczne gminy oraz kształtują jej zewnętrzny wize-
runek.
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wyciągów szybowych, urządzeń ciśnieniowych, dźwigni-
cowych oraz urządzeń transportu specjalnego.

Laboratoria badające środowisko naturalne i pracy 
posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. 
z o.o. posiada upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Gór-
niczego jako rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego 
oraz uznanie Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Transportowego 
Dozoru Technicznego.

  Przesadzanie i sadzenie dużych oraz mniejszych drzew 
to działalność uznawana przez firmę za sztandarową. Jej eko-
logiczny charakter tworzy przyszłość, a przedsiębiorstwu na-
daje przydomek – „RATOWNIK DRZEW”

Od czasu, gdy przedsiębiorstwo weszło ze swoimi usłu-
gami na rynek, pojawiła się nowa alternatywa dla wycina 
drzew. Dużym zapotrzebowaniem i zainteresowaniem cieszy 
się możliwość wykonania nasadzeń w miejscach, gdzie wy-
magane są natychmiastowe efekty wizualne oraz przy rekul-
tywacji gruntów, czy obsadzeń zaporowych. Każde drzewo 
przed przesadzeniem jest specjalnie przygotowane, co wraz 
z wieloletnim doświadczeniem załogi, zapewnia sukces całej 
operacji.

„drew-smol” ma na swoim koncie tysiące przesadzo-
nych drzew, a szeroki park specjalistycznych maszyn (obec-
nie osiem) należy do największych w Europie. Obecnie cała 
mapa Polski jest usiana miejscami, gdzie obecna była firma 
z Lędzin. Ta bytność pozostawia przesadzone, czyli uratowa-
ne przed wycinką, jak i nasadzone z materiału szkółkarskiego 
firmy drzewa.

Ponadto firma dysponuje profesjonalnymi maszynami 
do frezowania pni - najtańsza i najbardziej ekologiczna forma 
pozbycia się pni.

P.P.H.U. drew-smol to laureat wielu prestiżowych nagród 
i wyróżnień, m. in.: Lider Polskiej Ekologii, Puchar Banku 
Ochrony Środowiska, Nagroda Prezydenta RP, Złoty Medal 
„Targbud” i „Intereco”. Firma drew-smol jest również człon-
kiem Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony 
Drzew.

Firma „Pinocy“ to firma działająca od wielu lat w Lędzi-
nach. Początki funkcjonowania sięgają 1983 roku. Pierwotnie 
firma zajmowała się wyłącznie produkcja wyrobów cukier-
niczych. Ciasta, ciastka i ciasteczka szybko zyskały swoich 
smakoszy i stałych nabywców. W miarę upływu czasu firma 
rozszerzyła działalność o usługi gastronomiczne, kawiarnię, 
restaurację oraz pokoje gościnne. W zeszłym roku powstała 
nowa sala balowa, który już niejednokrotnie gościła w swoich 
progach wielkie gwiazdy estrady. Restauracja „Pinocy” poleca 
duży wybór przeróżnych potraw, między innymi dania kuchni 
włoskiej.

Firma „Pinocy” otrzymała tytuł „FIRMA Z JAKOŚCIĄ” 
98’, zaś największym osiągnięciem firmy jest przyznany doku-
ment certyfikacyjny jakości zarządzania „Mister Poland 2000” 
oraz osobisty tytuł wyróżniający „Mister Poland - The Best 
Chairman 2000”

MABAKUMA to firma wielobranżowa obecna na ryn-
ku od 1997 roku. W ramach działalności firmy prowadzony 
jest gabinet lekarski ortopedyczno-traumatologiczny „ESKU-
LAP”.

Firma “Pinocy”

MABAKUMA 

drew-smol
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Podstawową działalnością firmy jest dobór i serwis polis 
Amplico AIG Life, budowa kapitałów 2 filarowych OFE AIG 
oraz w ubezpieczeniowych funduszach inwestycyjnych.

Działania ekologiczne realizowane są przede wszystkim 
przez różnorodną ofertę systemów grzewczych firmy PARA-
DIGMA.

  Foto-Media-Brom Józef to firma o ugruntowanej pozycji 
na lokalnym rynku. Pan Józef Brom zawodowo fotografią zaj-
muje się od roku 1974. Zaczynał w Spółdzielni Fotografów 
Zawodowych w Katowicach. Dzięki bardzo dobrym wyni-
kom w pracy szybko awansował na stanowisko kierownicze. 
Od początku lat 90-tych prowadzi własną działalność. 
Szeroka gama usług firmy to m.in.: 

•  Kompleksowa obsługa fotograficzna i video-rejestracja (ślu-
by, komunie, chrzty oraz inne imprezy okolicznościowe)

•  Studio fotograficzne, atelier, plenery, USC, kościół, sala 
bankietowa,

• Cyfrowy montaż materiałów wg Życzenia klienta
• Nagrywanie w Systemie VHS, S-VHS, DV, DV-CAM
•  Archiwizacja materiałów na taśmach VHS oraz płytach 

CD, DVD
•  Realizacja filmów instruktażowych i pokazowych dla firm
• Kalendarze i wizytówki, foldery

•  Zlecenia wykonywane są na maszynie cyfrowej najnowszej 
generacji zapewniającej wysoką jakość usług.

Marek Spyra we współpracy  
z Iwoną Uszok i Marianem Ryglewiczem - Starostwo Powiatowe

FOTO-MEDIA-BROM JÓZEF

Stoisko Miasta Lędziny

Prezentowane dokonania w zakresie ekologii zainresowały licznie 
odwiedzających stoisko miasta Lędziny gości. Na zdj. od lewej: Zdzisław 
Kantor - Platforma Obywatelska, Jan Huzarewicz - Koordynator Programu 
Niskiej Emisji Spalin w Gminie Lędziny, Alojzy Lysko - Radny Sejmiku 

Województwa Śląskiego, Bernard Bednorz - V-ce Starosta, Józef Wyciślok 
- Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, Andrzej Skowroński 

- podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,  
Władysław Trzciński - Burmistrz Miasta Ledziny

Stoisko miasta Lędziny. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci” - ci młodzi ludzie z pewnością będą myśleli o Lędzinach w kategoriach 

ekologicznych. 

Przygotowane na potrzeby Targów materiały promocyjne cieszyły sie dużym 
zainteresowaniem zwiedzających.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej w Lędzinach  
przy ul. Lędzińskiej 16 - ogłasza wielką promocję  

materiałów budowlanych


