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Panie prezesie, co stanowiło przesłankę do założenia 
Izby? 
Przesłanką do założenia Izby była chęć integracji środowi-
ska tyskich przedsiębiorców. Dwadzieścia lat temu Tychy 
jako miasto zaczęły się mocno rozwijać. Pamiętajmy, że był 
to czas przemian. W 1989 roku sytuacja przedsiębiorców, 
gospodarka, uległa kolosalnym zmianom. Wszystko prze-
stawione zostało na zupełnie nowe tory. I również otocze-
nie biznesu uległo zmianom. Jednym z nowych elementów 
tego otoczenia biznesu, które miało wspierać rozwój go-
spodarczy, była możliwość tworzenia izb gospodarczych. 
Pojawiła się wtedy ustawa o izbach gospodarczych, która 
konkretyzowała i uszczegóławiała możliwość tworzenia izb 
jako zrzeszeń przedsiębiorców. 

W jaki sposób zmiany te wpłynęły na rozwój Izby?
Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, w okresie znaczą-
cych przemian gospodarczych, trwały ożywione dyskusje 
na temat tego, jak zakładać działalność gospodarczą, jak re-
gulować tworzenie i funkcjonowanie firm, jak znieść ówcze-
sny kaganiec tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Powstała wtedy nowa ustawa o działalności gospodarczej, 
tzw. pierwsza ustawa Wilczka. To wszystko stwarzało nowe 
warunki, nowe możliwości do rozwoju przedsiębiorczości, 
do rozwoju gospodarki w miastach. Dlatego też w Tychach 
postanowiliśmy wziąć działania w swoje ręce i zacząć wspie-
rać rozwój przedsiębiorczości, zacząć lobbować na rzecz 
przedsiębiorców lokalnych w mieście. Brakowało wtedy sil-
nej reprezentacji przedsiębiorców wobec władz samorządu 
terytorialnego, wobec władz gminy, miasta. Konieczna była 
integracja tego środowiska. I to stanowiło główną przesłan-
kę do założenia tyskiej izby przemysłowo-handlowej.

Czyja to była konkretnie inicjatywa? 
To była inicjatywa grupy przedsiębiorców tyskich. Spotyka-
liśmy się wówczas na osiedlu „W”, w jednej z sal klubowych. 
Tam dyskutowaliśmy o tym, jak założyć organizację, która 
wspierałaby tyskich przedsiębiorców i która mogłaby re-
prezentować ich interesy wobec władz samorządowych, 
zarówno lokalnych, miejskich, jak i regionalnych. Dyskuto-
waliśmy o tym, jak się skutecznie integrować, jak zabiegać 
o to, by głos przedsiębiorców był słyszalny, jak wspólnie 
wymieniać się doświadczeniami czy też startować do prze-
targów miejskich.  
Znaczący udział w powstaniu Izby wynikał również z dzia-
łań podejmowanych przez ówczesne władze miasta. Szcze-

gólną rolę odegrał tu były prezydent Aleksander Gądek, 
który starał się integrować tyską przedsiębiorczość i rozwi-
jać pod tym kątem Tychy. To wtedy została założona w Ty-
chach Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania i Nauk Społecznych, szereg spółek miejskich, które 
do dziś realizują swoje cele i rozwijają miasto.

Później przyszedł czas na oficjalną rejestrację? 
Tak, w lipcu 1996 roku opracowaliśmy wstępny statut Izby. 
31 grudnia 1996 roku, można by powiedzieć rzutem na ta-
śmę, izba została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Są-
dowym. Jednakże samą działalność rozpoczęliśmy dopiero 
w 1997 roku. 

Kto był pierwszym prezesem Izby?
Pierwszym prezesem Izby, po Walnym Zebraniu Członków, 
został Wilhelm Rzechonek. W skład Zarządu Izby wchodził 
również wtedy Jerzy Pypłacz i późniejszy prezes Izby, Bo-
gusław Pułtorak. 

Początki działalności były zapewne trudne?
Zarząd izby i członkowie spotykali się w siedzibie przy alei 
Piłsudskiego 12, w pomieszczeniach dawnej Agencji Roz-
woju i Promocji Miasta Tychy, z którą wtedy współpraco-
waliśmy. Warunki lokalowe, warunki funkcjonowania były 
wtedy wyjątkowo trudne. Zresztą, samorząd gospodarczy 
nigdy w naszym kraju nie miał łatwo. Żadna z sił politycz-
nych nie zabiegała o jego rozwój czy nadanie mu wyższej 
rangi.
Izba borykała się wtedy z wieloma problemami, nie tylko lo-
kalowymi, głównie finansowymi. Nie było wtedy środków 
na prowadzenie działalności, nie uzyskiwaliśmy żadnego 
wsparcia z zewnątrz. Trudno było pozyskać jakiekolwiek 
granty czy dotacje, które mogłyby wesprzeć nasz rozwój. 
Pamiętajmy, że były to lata 90. ubiegłego wieku. Dotacje 
unijne, przedakcesyjne, pojawiły się dopiero w 2002 roku.

Zbigniew Gieleciak - Prezes Zarządu Okręgowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Rozmowa z Prezesem 
Zarządu Okręgowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej 
w Tychach
Zbigniewem Gieleciakiem
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Jednak nie przeszkadzało to Izbie w działalności?
Wiele działań podejmowanych wtedy przez Izbę miało cha-
rakter skromny i ograniczony w stosunku do potrzeb firm, 
czy też do naszych planów i zamierzeń. Opierały się one 
bowiem tylko i wyłącznie na działalności społecznej przed-
siębiorców i ich wpłatach z tytułu składek. Mimo tak skrom-
nych środków udało nam się przez kolejne lata rozwinąć 
działalność integracyjną.

Co udało się osiągnąć?
Powołaliśmy wtedy jednostki integracyjne, które w zasa-
dzie funkcjonują do dzisiaj. Komitet Budowlany zintegrował 
tyską branżą budowlaną i instalacyjno-remontową. To wła-
śnie wtedy dyskutowaliśmy o tym, jak skutecznie ubiegać 
się o realizację miejskich inwestycji. Rozwinęliśmy platfor-
mę spotkań przedsiębiorców z władzami miasta. Prezydent 
Tychów lub jego zastępcy są zawsze obecni na naszych spo-
tkaniach roboczych. W ramach Komitetu Medycznego inte-
growaliśmy tyski sektor medyczny. To właśnie Izba aktyw-
nie uczestniczyła w komercjalizacji tyskiej służby zdrowia, 
dzięki której w naszym mieście mamy jedne z najlepszych 
opiek zdrowotnych w kraju w zakresie niepublicznych za-
kładów opieki zdrowotnej. Ogromna w tym zasługa dr. Ja-
nusza Mierzwy, wybitnego lekarza i specjalisty, który działał 
w ramach Izby, integrował tyską branżę medyczną. 

Z czego jest pan najbardziej dumny w tamtym począt-
kowym okresie działalności Izby?
Na pewno z Forum Gospodarczego w ramach dni Szwecji 
i ogólnie z rozwoju współpracy gospodarczej, jaka wtedy 
została zapoczątkowana. Dzięki Izbie gościliśmy w Tychach 
przedsiębiorców ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, 
Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, później też Chorwacji, 
Serbii i innych krajów bałkańskich. W dobie akcesji do Unii 
Europejskiej udało nam się rozwinąć współpracę zagra-
niczną, organizować misje gospodarcze i wizyty studyjne. 
Powołaliśmy przy Izbie przedstawicielstwo czeskiego kon-
sulatu. Poszerzaliśmy nasze rynki zbytu, zawieraliśmy nowe 
kontrakty, pozyskiwaliśmy nową wiedzę.

Lata 2000. to czas zmian?
Tak, członkowie Izby domagali się większej aktywności 
ze strony zarządu i Izby na polu integracji firm, organiza-
cji szkoleń czy też spotkań. Od tego czasu Izba w znaczą-
cy sposób rozwinęła swoją działalność. Poza komitetami 
i spotkaniami roboczymi rozpoczęliśmy organizację du-
żych spotkań biznesowych. Organizowaliśmy wspólnie 
z firmą Astra Tyskie Targi Budownictwa i Przedsiębiorczo-
ści, nad którymi co roku obecnie obejmujemy patronat. 
To dzięki tym Targom rozpoczęliśmy wręczanie nagród Ty-
skiego Lidera Przedsiębiorczości, a w efekcie rozpoczęliśmy 
organizację jednej z największych gali biznesu w regionie 
w Zameczku Myśliwskim w Promnicach – Gali Tyskiego 
Lidera Przedsiębiorczości. Corocznie na Gali gości kilkaset 
osób, przedstawicieli świata biznesu, samorządu, mediów 
i polityki. Wręczamy statuetki autorstwa wybitnego ty-
skiego rzeźbiarza Mariusza Chodorka: Hermesy Biznesu 
oraz Prometeusze. Wyróżniamy przedsiębiorców, produkty 
i usługi, ale też najlepsze debiuty rynkowe czy największe 

innowacje. Pamiętamy również o tych, którzy tworzyli to 
miasto. To dla nich powstała statuetka Prometeusza, która 
wręczana jest raz na kilka lat.
W styczniu rozpoczęliśmy też organizację Noworocznego 
Spotkania Przedsiębiorców, na którym wręczaliśmy certy-
fikaty nowym członkom Izby, a przedsiębiorców zaprasza-
liśmy na koncert noworoczny. Dziś w ramach spotkania 
wręczamy również statuetkę Integratora Roku osobom lub 
instytucjom, które najbardziej zintegrowały tyską społecz-
ność.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała dal-
szy rozwój Izby?
Zdecydowanie. Fundusze europejskie otwarły nowy roz-
dział w funkcjonowaniu Izby. W latach 2005 – 2016 po-
zyskaliśmy blisko 12 mln zł na rozwój przedsiębiorczości 
w Tychach, szkolenia dla pracowników czy badania rynku 
pracy. Dzięki naszym staraniom i wsparciu Izby powstało 
225 nowych firm, z których większa część nadal funkcjonuje 
na rynku, a część odniosła nawet sukces międzynarodowy. 
Jesteśmy świadomi również tego, że wiele firm nie potrafi-
ło utrzymać się na rynku i zamykało działalność po dwóch 
latach, na skutek wzrostu obciążeń finansowych – np. zu-
sowskich. Dlatego też staramy się pomoc tym firmom, które 
powstały ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach projektów izbowych, ale też innym młodym 
przedsiębiorcom, organizując spotkania klubowe.

Co dają takie spotkania młodym firmom?
Z jednej strony możliwość poznania potencjalnych klien-
tów, integracji z przedsiębiorcami w podobnym wieku, 
z drugiej możliwość spotkania z osobami, które działa-
ją na rynku kilkadziesiąt lat, które też kiedyś zaczynały, 
z którymi można wspólnie omówić własne problemy. Obec-
nie panuje tendencja do tworzenia grup jednowymiaro-
wych. Małe firmy mają spotykać się osobno, duże osobno. 
My działamy inaczej. Chcemy, by małe firmy czerpały z tych 
dużych. By przy ich boku nabierały doświadczenia. Z dru-
giej strony – by duże spółki pamiętały też o mniejszych fir-
mach i wspierały ich rozwój, jeśli nie kontraktami, to wiedzą 
i doświadczeniem.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed samorządem go-
spodarczym?
Obecne wyzwania dotyczą przede wszystkim kwestii repre-
zentatywności. W chwili obecnej firmy nie mają obowiązku 
wstępowania do izb gospodarczych, przez co same izby nie 
są w pełni reprezentatywne dla całego środowiska bizneso-
wego, a jedynie dla jego części. Z drugiej strony, członkami 
Izby są firmy najbardziej aktywne i zaangażowane. Pozwala 
to na sprawniejsze działanie i ukierunkowywanie naszych 
działań na konkretne potrzeby firm.

Jest pan prezesem od 2001 roku. Co uważa pan za swój 
największy sukces? 
Izba bez wątpienia stała się podmiotem rozpoznawalnym, 
w tym wśród rządzących. Nie tylko na szczeblu miasta czy 
województwa, ale też kraju. Konferencje, które organizowa-
liśmy były jednymi z najlepszych w Polsce. Szczególnie te 
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Jubileusz XX-lecia Okręgowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach od 20 lat reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców oraz 
kształtuje i upowszechnia zasady etyki w biznesie oraz normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. 
Od początku kluczową sprawą dla Izby była integracja środowiska biznesu i reprezentowanie go wobec władz lo-
kalnych i krajowych. Naszym zadaniem było i jest promowanie ekonomicznego i społecznego postępu, zacieśnia-
nie współpracy gospodarczej przez wzajemną wymianę doświadczeń i likwidowanie barier w obrocie handlowym. 
Mikro, małe i średnie firmy są kluczem do tworzenia wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i miejsc pracy. Dlatego wła-
śnie kalendarz Izby od lat wypełniają stałe spotkania z przedsiębiorcami, ekspertami oraz przedstawicielami władz naszego 
miasta. Wszystkie zebrania tworzą platformę wymiany doświadczeń i wzajemnej współpracy, a ich celem jest inspirowanie 
rozwoju lokalnych przedsiębiorców i ich integracja.
W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania Izby udało się stworzyć platformę współpracy tyskich i śląskich przedsiębiorców. 
Te lata pracy to ogromna ilość konferencji, seminariów, szkoleń, a także dotacje w kwocie blisko 12 milionów złotych dla 
nowych firm. 20 ostatnich lat to również czas rynkowych przemian – od integracji lokalnego środowiska biznesu aż po roz-
wój międzynarodowej współpracy tyskich przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej. 20 lat naszej pracy to ewolucja od 
roli integratora do funkcji promotora.

poświęcone kwestiom Unii Europejskiej, przygotowania do 
naszego członkostwa, a następnie aplikowania o środki po-
mocowe. Podobnie dużym uznaniem cieszyły się konferen-
cje związane z energetyką. Wśród naszych prelegentów są 
obecni komisarze europejscy, ministrowie, eurodeputowa-
ni, posłowie, najlepsi specjaliści w danej dziedzinie i branży. 
Nasze seminaria, konferencje i spotkania przyciągają setki 
osób. Udało nam się wypracować formuły cyklicznych spo-
tkań oraz imprez, integrujących regionalnych przedsiębior-
ców. Spotkały się one z pozytywnym przyjęciem ze strony 
członków, ale też władz samorządowych. 650 osób na ostat-
niej Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości świadczy o ran-
dze tej imprezy w społeczno-gospodarczym życiu miasta 
i regionu. 
Praktycznie co miesiąc organizujemy spotkania integru-

jące lokalne firmy. Dbamy też o to, by nasze spotkania nie 
miały charakteru zamkniętego. Na spotkania dużych firm 
zapraszamy też firmy młode, w tym młodych przedsiębior-
ców. Pozwala to na praktyczne wdrożenie idei mentoringu, 
wymiany doświadczenia pomiędzy pokoleniami, co z kolei 
skutkuje rozwojem naszego miasta i naszych firm.

Jakie ma pan plany na przyszłość?
Zadbanie o to, by Izba nie zniknęła z gospodarczego krajo-
brazu naszego miasta, by z podmiotu lokalnego stała się in-
stytucją regionalną. I przede wszystkim – by działała zawsze 
na rzecz swoich członków i dla ich dobra.

Dziękuję za rozmowę.
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W ramach Obchodów Jubileuszu XX-lecia Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach 
zaplanowano następujące wydarzenia w roku 2017

JUBILEUSZOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE 
PRZEDSIĘBIORCÓW 
13 stycznia 2017 roku

Obchody Jubileuszu Izby zostaną zainaugurowane 
podczas Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców, 
które rozpocznie cykl spotkań jubileuszowych.  W trak-
cie uroczystości wręczona zostanie nagroda Integratora 
Roku. Otrzyma ją osoba (lub instytucja), która wniosła 
szczególny wkład w integrację lokalnego środowiska 
wokół spraw istotnych dla społeczności lokalnej i przed-
siębiorców. Będzie to również okazja do podsumowania 
dotychczasowego dorobku Izby i jej wpływu na otocze-
nie społeczno-gospodarcze. Uhonorujemy i wyróżnimy 
osoby, które wniosły wymierny wkład w rozwój samorzą-
du gospodarczego oraz przyczyniły się do rozwoju Izby.

JUBILEUSZOWY TYSKI KLUB BIZNESU 
1 lutego 2017 roku

Integrujące spotkanie członków Izby w siedzibie spółki 
Hager Polo w Tychach, połączone ze zwiedzaniem za-
kładu i przedstawieniem profilu działalności firmy.

JUBILEUSZOWY KOMITET BUDOWLANY 
22 lutego 2017 roku

Tym razem spotkanie odbędzie się na terenie budowy 
Parku Wodnego Tychy. Komitet zrzesza firmy branży bu-
dowlanej, wodno-kanalizacyjnej i instalacyjnej. 
W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele władz mia-
sta, powiatowego urzędu pracy, a także zaproszeni eks-
perci.

JUBILEUSZOWE ŚNIADANIE IZBOWE 
7 marca 2017 roku

Cykliczne spotkania tematyczne firm zrzeszonych 
w OIPH, gdzie przy porannej kawie i poczęstunku za-
proszeni eksperci poruszają konkretne problemy bizne-
sowe. Podczas tego spotkania zostaną przedstawione 
aktualne możliwości wsparcia sektora małych i średnich 
przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego  2014-2020.

WIOSENNY KONCERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
21 kwietnia 2017 roku 

Poprzez muzykę wspólnie chcemy wspierać inicjatywy 
i organizacje na co dzień pomagające innym. Każdy 
Koncert dla Przedsiębiorców jest dedykowany innej 
inicjatywie społecznej i wsparciu określonego przedsię-
wzięcia.

JUBILEUSZOWY KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY 
maj 2017 roku

Spotkanie młodych firm z doświadczonymi przedsiębior-
cami. To okazja do dyskusji z osobami, które odniosły 
sukces na rynku. 

JUBILEUSZOWY TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
23 czerwca 2017 roku

Prestiżowa uroczystość, która na stałe wpisała się już 
w kalendarz imprez w Tychach. Statuetkami „Hermesów 
Biznesu” uhonorowane zostaną firmy, przedsiębiorcy 
i instytucje w istotny sposób wpływające na rynek regio-
nalny, promujące produkty regionalne, tworzące nowe 
więzi gospodarcze z kontrahentami zagranicznymi, 
wdrażające usługi innowacyjne. Nagrodą wyjątkową jest 
statuetka Prometeusza wręczana raz na kilka lat za wybit-
ne zasługi na rzecz rozwoju naszego miasta. 

Z

Wydawca:
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
ul. Grota Roweckiego 42/331, 43-100 Tychy
www.izba.tychy.pl, izba@izba.tychy.pl

Projekt graficzny i druk: Oberiba Reklama & Fotografia
Zdjęcia: Michał Janusiński, jeśli nie zaznaczono inaczej.
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struktura tego kapitału – niedostosowana do potrzeb roz-
wojowych gospodarki, w szczególności struktura kwalifika-
cji i przygotowania zawodowego. W systemie edukacji na-
stąpiła nadmierna koncentracja na szkolnictwie wyższym 
i nie nadąża za potrzebami i możliwościami gospodarki 
i rynku pracy. Ten rozdźwięk rzutuje nie tylko na poziom 
bezrobocia, na brak na rynkach pracy wykwalifikowanej 
kadry technicznej, ale przede wszystkim na poziom wyna-
grodzenia i satysfakcji zawodowej. Pozytywne dostosowa-
nie wymuszone przez rynek następuje zbyt wolno. Niezbęd-
ne jest programowe wspomaganie zmian – kontynuował 
Zbigniew Gieleciak.
– Przez 20 lat Izba wpisała się na trwale w pejzaż gospodar-
czy naszego miasta. O sile i dynamicznym rozwoju Tychów 
świadczy rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarki. 
Na tym polu OIPH odgrywa szczególną rolę, zwłaszcza 
w zakresie niełatwej drogi od integracji lokalnego środo-
wiska biznesu po rozwój międzynarodowej współpracy 
tyskich przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej oraz 
w zakresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości. Jedno-
cześnie żywię nadzieję, że Izba będzie doskonałą platformą 
współpracy i współdziałania lokalnego biznesu z władzami 
samorządowymi, co jeszcze w większym stopniu przyczyni 
się do rozwoju przedsiębiorstw i całego naszego regionu – 
zakończył prezes OIPH.
Wyróżnienie nagrodą „Hermesa” stanowić ma dla ślą-
skich przedsiębiorców oznakę sukcesu, prestiżu oraz 
rekomendację ułatwiającą nawiązywanie kontaktów 
biznesowych oraz gospodarczych na rynku lokalnym, 
wojewódzkim i międzynarodowym. Wyróżnienia przy-
znawane są najbardziej prężnym i wyróżniającym się 
przedsiębiorcom ze sfery przemysłu, handlu czy usług. 
Kryteria oceny to m.in. dynamika rozwoju firmy, innowa-
cyjne rozwiązania, sukcesy odnoszone na rynku lokal-
nym i narodowym. 
W trakcie tegorocznej Gali wyróżnienia w kategorii Firma 
otrzymał Voltar System Sp. z o.o. za innowacyjne systemy 
automatyki przemysłowej oraz RoTec Polska Cimr Piotr 
za innowacyjne systemy i maszyny wyważające i diagno-
styczne dla wirników i urządzeń. Nagroda główna trafiła 
do Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. W kategorii Pro-
dukt wyróżniono MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
za nowoczesną instalację zagospodarowania odpadów 
komunalnych i Bank Zachodni WBK S.A. za program roz-
woju i  wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw „Fir-
mowe Ewolucje”. Nagrodę główną otrzymał Miejski Za-
rząd Budynków Mieszkalnych w Tychach za nowoczesne 
centrum kultury „Mediateka”. 
W kategorii Usługa wyróżnienia otrzymały Przedsię-
biorstwo Budowlano-Drogowe Drokan-1  Sp. z o.o. oraz 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Drokan-2 

17 czerwca 2016 roku w Zameczku Myśliwskim w Prom-
nicach odbyła się uroczysta Gala Tyskiego Lidera Przed-
siębiorczości. W trakcie Gali wręczone zostały prestiżowe 
statuetki „Hermesów Biznesu”, stanowiące wyróżnienie 
dla firm, przedsiębiorców i instytucji w  istotny sposób 
wpływających na rynek regionalny, promujących pro-
dukty regionalne, tworzących nowe więzi gospodarcze 
z kontrahentami zagranicznymi, wdrażających usługi in-
nowacyjne, jak również łączących gospodarkę rynkową 
ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. 
Wśród znamienitych gości byli mi.in. Komisarz Europej-
ski Elżbieta Bieńkowska, Sekretarz w Ministerstwie Spra-
wiedliwości Michał Wójcik, Senator Andrzej Kamiński, 
Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Członek Zarządu 
Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak, Przewod-
nicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar 
oraz przedstawiciele władz regionu i samorządu lokalne-
go, a także blisko pół tysiąca zaproszonych gości ze świa-
ta biznesu, kultury, polityki oraz mediów.
– Dotychczas rozmawialiśmy o nadziejach i obawach 
związanych z obecnością w UE, mówiliśmy o kryzysach go-
spodarczych i bezrobociu i jak się bronić przed nimi, o ko-
niecznej integracji przedsiębiorców i wreszcie o niezbędnej 
współpracy biznesu, samorządu i nauki – mówił Zbigniew 
Gieleciak, Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej w Tychach. – Dzisiaj potrzebna jest przede wszystkim 
odbudowa zaufania i stabilność rozwoju. Sprawiedliwość, 
uczciwość, wrażliwość społeczna i dialog to podstawa przy-
wrócenia zaufania i podstawa budowy gospodarki opartej 
na wartościach i zaufaniu. Nie zmieniajmy tego, co działało 
i działa dobrze. Na nowo musimy budować wizję rozwoju 
gospodarki w skali makro opartej na wiedzy. Przykładów 
dobrych praktyk w tym zakresie nie musimy szukać dale-
ko, bo właśnie w Tychach powstało wiele „fabryk wiedzy” 
i to nie tylko w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Musimy zdecydować się na daleko idącą restrukturyzację 
polskiego węgla i polskiej energetyki. Konieczne jest większe 
wykorzystanie OZE. Węgiel i zielona energia nie muszą się 
wykluczać, mogą się uzupełniać. Trzeba przemodelować 
miejsca pracy na Śląsku, zmienić profil gospodarki. 
– Polska potrzebuje silnego impulsu do dalszego rozwoju. 
To innowacyjność może być kluczem do przyspieszenia, 
ale trzeba poprawić istniejące warunki wdrażania rozwią-
zań innowacyjnych, wykreować nowe rozwiązania, nowe 
technologie i rozwiązania IT. Trzeba rozwijać nurt cyfryzacji 
gospodarki. To wiedza jest podstawą i wyznacznikiem pro-
cesów i systemów. Innowacje i inteligentne rozwiązania to 
szansa dla Polski - kontynuował prezes OIPH. 
– W ciągu kilkunastu lat zwiększyliśmy poziom wykształce-
nia społeczeństwa. Zbudowaliśmy solidny kapitał ludzki, na 
którym opiera się cała gospodarka. Problemem jest jednak 

GALA TYSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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Jan Nogalski za wieloletnią działalność na regionalnym 
rynku remontowo-budowlanym. Nagroda główna tra-
fiła do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
za wysokiej jakości usługi transportu miejskiego oparte 
o ekologiczne rozwiązania. W kategorii Ekspansja Ryn-
kowa wyróżnienie otrzymała spółka PEPE Designe Sp. 
komandytowa za kreatywność i dynamiczny rozwój. Na-
groda główna trafiła do Anny Dziubek, właścicielki firmy 
By Dziubeka - Biżuteria modowa za dynamiczny rozwój 
w branży modowej i ekspansję na rynki zagraniczne. Na-
grodę główną w kategorii Przedsiębiorca Roku otrzymał 
Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej za rozwój KSSE S.A. i promocję po-
tencjału inwestycyjnego Śląska. W trakcie Gali wyróżnio-
no również wybitną osobistość województwa śląskiego, 
mającą największy wpływ zarówno na rozwój gospodar-
czy jak i społeczno-kulturowy regionu. Statuetkę w tej ka-
tegorii odebrał Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach – za wybitny wkład w rozwój 
gospodarczy Śląska i promocję przedsiębiorczości.
Podczas Gali wręczono nagrody specjalne Okręgowej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w  Tychach w kategorii 
Promotor Miasta. Nagroda główna trafiła do Orkiestry 
Kameralnej Miasta Tychy - AUKSO, a wyróżnienie otrzy-
mał Tyski Klub Golfowy. W trakcie Gali wręczono również 
odznaczenia samorządu wojewódzkiego. Złotą Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego ode-
brał prof. Marek Szczepański, a Srebrną Odznakę Hono-
rową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymała 
Małgorzata Mazur, członek zarządu OPIH. Uroczystość 
uświetnił występ zespołu Big Belfer Band, który swoim 
brzmieniem przypomina amerykańskie orkiestry z lat 40. 
i 50. XX wieku. Gala współfinansowana była ze środków 
budżetu samorządu Województwa Śląskiego.
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ODZNAKI HONOROWE ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRĘCZYŁA SYLWIA CIEŚLAR, 
WICEPRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I KAZIMIERZ KAROLCZAK, 
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymał prof. zw. dr hab. Marek Szczepański

Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymała Małgorzata Mazur, członek zarządu 
OIPH w Tychach

Prof. zw. dr hab. Marek Szczepański

Małgorzata Mazur, członek zarządu OIPH w Tychach 
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KATEGORIA PRODUKT

LAUREACI NAGRÓD 
TYSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nagroda Główna Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Wyróżnienie Bank Zachodni WBK SA

Na mapie kulturalnej naszego miasta pojawiło się w tym 
roku nowe miejsce. Dzięki rewitalizacji części budynku 
po zespole szkół municypalnych powstał nowoczesny 
obiekt. Oprócz pięknej sali koncertowej znajduje się 
w nim wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i  dorosłych, 
biblioteka muzyczna, naukowa, przestrzeń restauracyjna. 
Mediateka XXI wieku – bo taką właśnie nazwę nadano 

budynkowi – stała się nowym prestiżowym centrum 
kulturalnym miasta Tychy. Znakomicie wpisuje się prze-
strzeń miejską i w znaczący sposób wpływa na poprawę 
wizerunku miasta oraz dostęp mieszkańców do szeroko 
rozumianej kultury. Nadzór nad realizacją trudnej inwe-
stycji sprawował Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
w Tychach.

Bank Zachodni WBK powstał w 2001 roku i w obecnej 
chwili jest to trzeci co do wielkości bank w Polsce pod 
względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów. 
Misją Banku Zachodniego WBK oraz całej Grupy Santan-
der jest pomoc Klientom w rozwoju. Chcąc być nie tylko 
dostawcą produktów i usług finansowych dla MŚP, ale 
także partnerem, który wspiera przedsiębiorców w po-
konywaniu codziennych barier, Bank Zachodni WBK uru-
chomił Program Firmowe Ewolucje. W ramach programu 
działa portal internetowy firmoweewolucje.bzwbk.pl, któ-

ry zawiera pakiet cennych informacji i rozwiązań skupio-
nych wokół czterech głównych tematów: rozwój wiedzy 
i kompetencji (szkolenia i  warsztaty), nowe rynki zbytu 
poza granicami kraju (eksport i import), poszukiwanie 
pracowników i ich zatrudnianie (HR) oraz przeniesienie 
biznesu ze świata realnego do wirtualnego (firma onli-
ne). Unikalną propozycją na polskim rynku dla zarządza-
jących małym i średnim biznesem jest również kolejna 
edycja telewizyjnego show „Firmowe Ewolucje”.

Teresa Janeczko, Dyrektor MZBM

Joanna Wiencierz - Pepłowska, Makroregionalny Dyrektor MŚP Fot. Piotr Łyko
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KATEGORIA USŁUGA
Nagroda Główna Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Wyróżnienie MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Tychach jest firmą z 57-letnią tradycją. 
Od wielu lat Spółka realizuje ideologię proekologicznej 
komunikacji miejskiej. W chwili obecnej już prawie 75% 
pojazdów PKM zasilanych jest alternatywnym dla oleju 
napędowego paliwem w postaci sprężonego gazu ziem-
nego, co redukuje emisję zanieczyszczeń do środowiska. 
Spółka jest zdecydowanym liderem na rynku polskim 
wśród przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności. 
Wszystkie działania PKMu łączy wysoka jakość świadczo-

nych usług oraz szczególna dbałość o bezpieczeństwo 
pasażerów i pracowników. Sprawia to, że Spółka stanowi 
wzorcowy model nowoczesnego przedsiębiorstwa ko-
munikacyjnego. W roku 2015 PKM poszerzył zakres ob-
sługi komunikacyjnej o powiat bieruńsko-lędziński oraz 
Oświęcim, zwiększając pracę przewozową o  około 20% 
w stosunku do roku poprzedniego. Przejęcie usług komu-
nikacji miejskiej w tym regionie odbyło się w trybie szyb-
kim i sprawnym, z dbałością o interes klienta-pasażera.

MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest 
przedsiębiorstwem, wykonującym kompleksowe usługi 
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych. Spółka specjalizuje się w wywozie i odzy-
sku, unieszkodliwianiu, selektywnej zbiórce odpadów 
oraz energetyce odnawialnej. Jest przedsiębiorstwem 
kompleksowo obsługującym osiem gmin województwa 
śląskiego w zakresie gospodarki odpadami: Tychy, Bie-

ruń, Lędziny, Kobiór, Wyry, Bojszowy, Imielin oraz Chełm 
Śląski. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala 
na bardzo dokładne wyselekcjonowanie frakcji surow-
cowych takich jak m.in. pet, tetra, polipropylen, folia czy 
też papier. Istotnym elementem jest także uzyskiwanie 
biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej dla 
zakładu.

Mieczysław Podmokły, Prezes Zarządu

Andrzej Kowol, Prezes Zarządu
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 Wyróżnienie Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Drokan-1 sp. z o.o.

 Wyróżnienie Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Drokan-2 Jan Nogalski

DROKAN-1 należy do dynamicznie rozwijających się firm 
w branży budownictwa drogowego będącą na rynku 
od 1990 roku. Specjalizuje się w zabudowie nawierzchni 
z kostki brukowej oraz wszelkiego typu robotach ziem-
nych i kanalizacyjnych.  Równolegle z usługami w fir-
mie DROKAN-1 rozwijał się pion handlowy obejmujący 
na początku wyroby betonowe, kruszywa budowlane, 
granit. Od 2009 roku firma rozwija się również jako Cen-
trum Budowlane i Brukarstwa, zaopatrując w materiały 
budowlane klientów indywidualnych oraz hurtowych. 

Obecnie jest również Platynowym partnerem najwięk-
szego producenta kostki brukowej Libet. Działając głów-
nie lokalnie firma Drokan-1 bierze czynny udział w roz-
woju miasta Tychy, realizując rewitalizacje największych 
i najpopularniejszych miejsc, takich jak: Plac Baczyńskie-
go (rewitalizacja była finalistą konkursu modernizacja 
roku), Plac Korfantego, Rynek i Park Południowy.

Firma funkcjonuje na rynku od 1990 r. Początkowo jako 
Drokan s.c.,  a od 1998 r. jako samodzielny podmiot 
gospodarczy pod nazwą PBP Drokan-2. Długoletnia 
obecność w branży pozwoliła nabrać niezbędnego do-
świadczenia zawodowego potrzebnego do realizacji 
najbardziej skomplikowanych zadań z zakresu budow-
nictwa drogowego i infrastruktury towarzyszącej. Dewi-

za firmy to solidność, fachowość i terminowa realizacja 
powierzonych zadań.
Firma wykonała szereg prac na rzecz jednostek budżeto-
wych m. Tychy t.j. dla MZUiM i MZBM, a także dla innych 
inwestorów m.in.: Browar Tychy, Bombardier Katowice, 
Kuźnia Trans Mikołów i wielu, wielu innych.

Stanisław Potyrała, Właściciel

Paweł Nogalski, Współwłaściciel
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KATEGORIA EKSPANSJA RYNKOWA
Nagroda Główna By Dziubeka biżuteria modowa

By Dziubeka jest polskim producentem i dystrybutorem 
biżuterii z siedzibą w Tychach. Bogaty asortyment, pięk-
ne wzornictwo i nawiązanie do najświeższych trendów 
w modzie wyróżnia By Dziubeka wśród konkurencji. 
Prawie 20 różnorodnych kolekcji biżuterii zamyka się 
w czterech liniach: Different Tradition, Natural, Boho Chic 
oraz Crystal. Założycielką i dyrektor artystyczną marki 

jest Anna Dziubek, która wraz z mężem Tomaszem stoi 
za sukcesem i ekspansją marki na polskim rynku oraz jej 
rozwojem poza granicami naszego kraju. Marka By Dziu-
beka obecna jest w wielu krajach Unii Europejskiej, w Ro-
sji, Azerbejdżanie oraz w Stanach Zjednoczonych. W tym 
roku By Dziubeka obchodzi 10-lecie swojej działalności. 

PEPE Designe to studio designu, w którym klient od pro-
gu przenosi się do Innego Wymiaru Wnętrz. Choć dopie-
ro niedawno świętowali swoje 5. urodziny, pochwalić 
się mogą projektami nie tylko w całej Polsce, ale także 
w Niemczech, Włoszech, a nawet w dalekiej Szwecji. Jak 
to możliwe? Otóż projekty „szyte są na miarę”. W ener-
gicznej i zgranej grupie, którą tworzą, każdy odgrywa 
inną rolę i ma inne zadania, ale z powodzeniem wspólnie 
tworzą coś zupełnie niezwykłego. Ich showroom powstał 
bowiem z zamysłem, by codziennie szukać nowych roz-

wiązań i prezentować odbiorcom rzeczy niecodzienne. 
Wizyta na ulicy Darwina w Tychach, to ekscytująca po-
dróż do krainy dekoracji i wykończenia wnętrz. Dzięki 
bogatemu wachlarzowi produktów światowych marek, 
otwierają się przed klientem nieskończone możliwości 
urządzenia domu. PEPE czeka na Państwa zawsze z tysią-
cem pomysłów i filiżanką fantastycznej kawy. PEPE Desi-
gne zaprasza na piękniejszą stronę lustra.

 Wyróżnienie  PEPE Designe sp. komandytowa

Anna Dziubek, Dyrektor Artystyczna oraz Tomasz Dziubek, 
Dyrektor  Zarządzający

Rafał Marteliński, Tomasz Kasprzak, Ireneusz Piórkowski 
Właściciele
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Nagroda Główna  Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

KATEGORIA FIRMA

Nexteer Automotive jest globalną firmą produkującą 
układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym 
i hydraulicznym, kolumny kierownicze oraz produkty do 
układów jezdnych dla producentów oryginalnych podze-
społów. Koncern jest notowany na giełdzie w Hong-Kon-
gu. Dla ponad 50 klientów Nexteer Automotive pracuje 
sztab ponad 12 000 osób, wykonujących powierzone im 
zadania w 21 fabrykach, pięciu centrach inżynieryjnych, 
dziewięciu centrach obsługi klienta oraz trzech centrach 
testowych położonych w Ameryce Północnej i Południo-
wej, Europie oraz Azji. Wśród klientów Nexteer Auto-
motive znajdują się m.in.: BMW, GM, FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles), Ford, Toyota, PSA Group oraz producenci 
z Indii, Chin oraz Ameryki Południowej.

W Polsce znajdują się dwa zakłady Nexteer Automotive: 
w Gliwicach oraz Tychach, zatrudniające łącznie niemal 
1500 osób. Są to jedyne zakłady produkcyjne Nexteer 
w Europie. W  obrębie tyskiej fabryki funkcjonuje także 
centrum inżynieryjne, które tworzy specjalistyczne roz-
wiązania dla samochodów osobowych produkowanych 
przez globalne koncerny samochodowe, klientów Nexte-
er Automotive. Tyska fabryka Nexteer Automotive jest 
zarazem jednym z największych zakładów firmy na świe-
cie pod względem zatrudnienia oraz wielkości produkcji, 
tworząc produkty dla takich marek, jak BMW, Fiat Chrys-
ler Automobiles, Ford, GM, PSA Peugeot-Citroen.

Firma Voltar System Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 
w 2010 roku. Specjalizuje się w projektowaniu i wyko-
nawstwie układów zasilających niskiego i średniego na-
pięcia oraz systemów sterowania i automatyki procesów 
przemysłowych. Firma działa na rynku Elektrowni i Elek-
trociepłowni, Zakładów Chemicznych, Koksowniczych 
i Górniczych, a także w obszarze gospodarki wodno-ście-

kowej i szeroko rozumianego doradztwa. Ostatnio wyko-
nane prace to m.in. realizacja wyposażenia technicznego 
tunelu w Gliwicach i tunelu pod Martwą Wisłą w Gdań-
sku. W grupie Voltar System znajduje się firma budowla-
na Senibud i instalacyjno-technologiczna Senitech.

Wyróżnienie Voltar System Sp. z o.o.

Robert Gałązka, Prezes  Zarządu
Fot. Przemysław Staniek

Stefan Kolon, Prezes Zarządu
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Wyróżnienie Firma RoTec Polska 

Firma RoTec Polska powstała w 2006 jako wyłączne 
przedstawicielstwo firmy SCHENCK RoTec w Polsce – 
światowego lidera w produkcji maszyn, linii i rozwią-
zań do wyważania dynamicznego wszystkich wirników 
o masie od 1 grama do 400 ton takich jak np: turbiny ga-
zowe, wrzeciona maszyn, silniki elektryczne, narzędzia, 
wały korbowe, wały napędowe, koła zębate, koła zama-
chowe i pasowe, wentylatory, wirniki silników odrzuto-
wych oraz śmigłowych i wiele innych. Firma RoTec Polska 
od początku zajmowała się sprzedażą i doborem maszyn 

wyważających i diagnostycznych, ale również serwisem, 
szkoleniami z technologii wyważania oraz wyważaniem 
usługowym na zlecenie.
W 2012 roku RoTec Polska otworzyła w Tychach na te-
renie KSSE nowoczesne Centrum Wyważania, gdzie wy-
konywane są usługi wyważania wszystkich wirników 
w zakresie od 10 g do 25 t.

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORCA ROKU
  Piotr Wojaczek

Piotr Wojaczek jest absolwentem Politechniki Śląskiej, 
doktorantem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 
1997 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – największej pod 
względem inwestycji i zatrudnienia Strefy Ekonomicznej 
w Polsce, która w ubiegłym roku w prestiżowym rankin-
gu Financial Times „Free Zones of Year 2015” została uzna-
na za Najlepszą Specjalną Strefę Ekonomiczną w Europie 
i drugą na świecie. Katowicka Strefa, która w tym roku ob-
chodzi jubileusz 20 lat istnienia, to ponad 240 inwestorów, 
którzy realizują na terenie Śląska i Opolszczyzny ponad 
320 projektów inwestycyjnych wartych przeszło 24 mi-

liardy złotych i co najważniejsze, dają zatrudnienie ponad 
60 000 pracowników. Dzięki  jego zaangażowaniu powstał 
w 2011 roku klaster motoryzacyjny „Silesia Automotive”, 
który w 2015 roku przekształcił się w „Silesia Automotive 
& Advance” . W marcu 2015 rozpoczął projekt K2, autorską 
inicjatywę skierowaną przede wszystkim do szkół szcze-
bla średniego (techników, zasadniczych szkół zawodo-
wych), mającą na celu dopasowanie ich oferty edukacyj-
nej do oczekiwań rynku.  Laureat jest przewodniczącym 
Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, 
wiceprezesem RIG w Katowicach, członkiem  Komitetu 
Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji województw.

Piotr Cimr,  Dyrektor

Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.
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Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik to prawnik, doradca biznesowy, spe-
cjalista restrukturyzacji firm, szkoleniowiec, prywatny 
przedsiębiorca od 1982 roku, ale przede wszystkim wiel-
ki autorytet zarówno w swojej działalności zawodowej 
jak i społecznej. Od wielu lat jest działaczem samorządu 
gospodarczego, w którym pracując społecznie, krzewi 
ideę samorządności gospodarczej.
Jest współzałożycielem i prezesem Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach oraz wiceprezesem Krajowej 
Izby Gospodarczej. Jest inicjatorem szeregu przedsię-
wzięć promujących przedsiębiorczość i dobre wzorce, 
takich jak Laury Umiejętności i Kompetencji, Śląska Na-
groda Jakości czy Europejski Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. 
Budowa i rozwój silnego samorządu gospodarczego 
w Polsce, aktywne uczestnictwo w procesie budowy wol-
norynkowej gospodarki oraz wspieranie polskich przed-
siębiorców na zintegrowanym rynku Unii Europejskiej, to 
motto Tadeusza Donocika. Jest inicjatorem i orędowni-
kiem wszelkich działań na rzecz rozwoju i podnoszenia 
konkurencyjności polskiej gospodarki.
W latach 1997–1998 Tadeusz Donocik był Szefem Ga-
binetu Politycznego Ministra Gospodarki w Rządzie 
Jerzego Buzka, natomiast w latach 1998 – 2001 – Pod-
sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpo-
wiedzialnym m.in. za: politykę regionalną, rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw, promocję eksportu, handel 
zagraniczny, technikę i technologię, turystkę i specjalne 
strefy ekonomiczne. 
Współpracuje z Komisjami Sejmowymi i Ministerstwami: 
Gospodarki, Szkolnictwa Wyższego i Edukacji, Ochrony 
Środowiska, Spraw Zagranicznych, Rozwoju Regionalne-
go, opiniuje ustawy, a także reprezentuje KIG w Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie od 2001 roku 
jest Członkiem Rady Nadzorczej. 
Od roku 2010 r. Tadeusz Donocik pełni także funkcję Pre-
zesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersyte-
tu Śląskiego, którego jest inicjatorem. 
Jest założycielem i mentorem organizacji Forum Mło-
dych przy RIG w Katowicach, która od ponad 10 lat or-
ganizuje liczne konferencje, warsztaty i szkolenia dla 
absolwentów oraz przyszłych przedsiębiorców. Jest rów-
nież pomysłodawcą programu „Młody Przedsiębiorca 
w Nowoczesnym Mieście” czy „Młodzi kontra śląski rynek 
pracy”.
Tadeusz Donocik jest zwolennikiem współpracy między-
regionalnej w Europie i w kraju, szczególnie współpracy 
Śląska z Małopolską, województwem opolskim, okrę-
giem ostrawskim i regionem Północnych Moraw Repu-
bliki Czeskiej oraz Okręgiem Żyliny na Słowacji. Jest także 
aktywnym uczestnikiem socjo-ekonomicznych proce-
sów odbudowy Śląska, współautorem i współinicjatorem 
prac nad Kontraktem Regionalnym dla województwa 
katowickiego w latach 1992 – 1997, w wyniku których 
powstały: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego 
SA, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości 
SA, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Trasa Średni-
cowa, Fundusz Górnośląski SA etc.
Pan Tadeusz Donocik jest także autorem ok. 500 refera-
tów, wystąpień i publikacji dotyczących systemu gospo-
darki rynkowej, marketingu, płynności finansowej w fir-
mach, problematyki małych i średnich przedsiębiorstw, 
handlu zagranicznego i promocji eksportu, polityki re-
gionalnej oraz turystyki. 

KATEGORIA WYBITNA POSTAĆ REGIONU

Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach
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NAGRODA SPECJALNA OIPH W TYCHACH
PROMOTOR MIASTA

 Nagroda Główna  Aukso Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

 Wyróżnienie Tyski Klub Golfowy

AUKSO – powołane przez grupę absolwentów Akademii 
Muzycznej w Katowicach wspólnie z Markiem Mosiem, 
wybitnym skrzypkiem, dyrygentem i kameralistą – to 
jedna z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie, nie-
kwestionowany lider zespołów tego rodzaju w Polsce. Od 
niemal 20 lat wizytówka Polski, a więc i naszego miasta, 
w świecie. 
AUKSO koncertuje w kraju i za granicą (Włochy, Hiszpa-
nia, Brazylia, Niemcy, Austria, Dania, Francja, Irlandia, 
Szwecja, Szwajcaria, Rosja, Ukraina, Litwa, Brazylia, Chi-
ny), a w jej historię wpisana jest współpraca z artystami 
tej miary co Piotr Anderszewski, Rudolf Barshai, Howard 
Shelley, Andrzej Bauer, Jerzy Maksymiuk, Mark Minkow-
ski, Jacek Kaspszyk, Daniele Alberti, Kaja Danczowska, 
Agata Szymczewska, Władysław Kłosiewicz, Janusz Olej-
niczak, Olga Pasiecznik, Sergiej Krylov czy The Hilliard 
Ensemble. Orkiestra koncertowała i nagrywała z takimi 

artystami jak: Leszek Możdżer, Tomasz Stańko, Urszula 
Dudziak, Michał Urbaniak, Andrzej Jagodziński, Motion 
Trio, Voo Voo i Marcin Wyrostek. AUKSO występowała na 
wielu festiwalach, m.in.: na Festiwalu Wielkanocnym Lu-
dwiga van Beethovena, Festiwal Kultury Polskiej w São 
Paulo, Wratislavia Cantans, Warszawskiej Jesieni, Audito-
rio Palacio de Congresos da Saragossa, Caja Dero, Festi-
wal Gwiazd w  Międzyzdrojach, Festival Sotto La Rocca 
(Włochy), Sacrum Profanum, Festiwalu Muzyki Filmowej, 
Festiwalu Dialog Czterech Kultur, Jazz Jamboree.
Posiada w swoim dorobku kilkadziesiąt płyt CD, w tym 
nagrania polskiej muzyki współczesnej (utwory Graży-
ny Bacewicz, Witolda Lutosławskiego, Wojciecha Kilara, 
Pawła Mykietyna, Zbigniewa Preisnera, Henryka Mikołaja 
Góreckiego).

Tyski Klub Golfowy powstał w 2009 r. Propaguje ideę, że 
golf to dyscyplina dla wszystkich, bez względu na wiek 
czy płeć. Skupia największą liczbę juniorów w  Polsce, 
a jego zawodnicy są klasyfikowani na pierwszych miej-
scach w rankingu Polskiego Związku Golfa. Obecnie Tyski 
Klub Golfowy liczy prawie 100 członków.
Młodzież z Tychów stanowi silną grupę graczy, rozpo-
znawaną w kraju i za granicą. W  zeszłym sezonie tyscy 
golfiści zdobyli 19 złotych medali, 13 srebrnych, 11 brą-
zowych. Jednak największe osiągnięcie to zdobycie Klu-
bowego Pucharu Polski Juniorów po raz trzeci.

Marek Moś, Dyrygent i założyciel 
AUKSO ORKIESTRY KAMERALNEJ MIASTA TYCHY

Bartłomiej Plackowski, Alicja Wiatr oraz Jakub Szyja
Zawodnicy
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KALEJDOSKOP WYDARZEŃ
WRZESIEŃ 2015 – CZERWIEC 2016

KOMITET BUDOWLANY, 
w restauracji U Przewoźnika, wrzesień 2015 r.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie i omówienie najważniejszych zmian w ustawie prawa 
budowlanego, które weszły w życie w czerwcu 2015 roku. 

Gospodarzami spotkania byli właściciele Restauracji Huta Paprocka Małgorzata i Zbigniew Kieratowie. 

KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY 
w restauracji Huta Paprocka, wrzesień 2015 r.
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ŚNIADANIE IZBOWE 
w Centrum INFINITI w Sosnowcu, październik 2015 r.

SZKOLENIE Z POMOCY PUBLICZNEJ 
w restauracji U Przewoźnika, październik 2015 r.

W Centrum Infinity przeprowadzono wykład na temat „Zalet wynajmu długoterminowego w stosunku 
do leasingu”.

Szkolenie „Pomoc publiczna. Korzyści oraz zagrożenia dla samorządów, spółek samorządowych i prywat-
nych przedsiębiorców” prowadzili prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska oraz prof. dr hab. Andrzej Sopoćko.
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KONFERENCJA ENERGETYCZNA 
Jak zapewnić bezpieczeństwo, komfort i rozwój klientom biznesowym na 
rynku lokalnym?, październik 2015 r.

23 października 2015 roku Okręgowa Izba Przemy-
słowo-Handlowa w Tychach zorganizowała Konfe-
rencję Energetyczną Jak zapewnić bezpieczeństwo, 
komfort i rozwój klientom biznesowym na rynku lokal-
nym?, poświęconą kwestiom relacji pomiędzy klien-
tami biznesowymi a dostawcami energii. W konfe-
rencji wzięła udział Elżbieta Bieńkowska, Europejski 
Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Prze-
mysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Małgorzata Skucha, Prezes Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, przedstawiciele firm energetycznych, za-
proszeni eksperci, przedsiębiorcy i samorządowcy. 
W ramach Konferencji poruszono dwie zasadnicze 
kwestie, związane z rynkiem energii: jak polscy wy-
twórcy energii elektrycznej zapewniają realizację 
oczekiwań klientów biznesowych oraz jakie po-
winny być kierunki synergii działań klientów biz-
nesowych i wytwórców energii dla zapewnienia 
komfortu i bezpieczeństwa dostaw. Podczas kon-
ferencji Komisarz Elżbieta Bieńkowska przedstawiła 
założenia aktualnej polityki energetycznej Komisji 
Energetycznej. Opracowywany przez Komisję pro-
jekt Unii Energetycznej kładzie nacisk na tak istotne 
aspekty rynku jak: bezpieczeństwo dostaw – ogra-
niczenie uzależnienia od pojedynczych dostawców 
oraz od państw sąsiadujących, w szczególności 
w przypadku zakłóceń w dostawach energii, więk-
szą przejrzystość, współpracę państw UE w zakre-
sie zawieranych kontraktów, jawność tych umów, 
ujednolicenie zasad dotowania energii i  wyceny 
nośników w poszczególnych państwach. Komisarz 
zwróciła również uwagę na to, że nieważne skąd by-

śmy czerpali energię, za 40-50 lat opierać się będzie-
my głównie na źródłach odnawialnych. W związku 
z tym bez jednolitej polityki energetycznej nie bę-
dzie bezpieczeństwa energetycznego.
Podczas wystąpienia Małgorzaty Skuchy, Pre-
zes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, uczestnicy mogli dowie-
dzieć się, jak wygląda zakres wsparcia Funduszu dla 
przedsiębiorców, samorządów jak i podmiotów in-
dywidualnych. Omówione zostały również zasady 
finansowania i wsparcia w przygotowaniu projek-
tów, programy dotacyjne Funduszu takie jak Kawka, 
Bocian, Ryś. Środki będące w dyspozycji Funduszu 
pozwolą na sfinansowanie nie tylko działań termo-
modernizacyjnych i wymiany kotłów grzewczych, 
ale też pozwolą na wsparcie szeroko rozumianej 
efektywności energetycznej i rozwoju rozproszo-
nych źródeł energii.
Druga część konferencji miała charakter panelowy. 
Podczas pierwszego panelu, w którym uczestniczyli 
Grzegorz Kinelski, wiceprezes ds. handlowych Enea 
S.A., Ireneusz Perkowski, prezes zarządu Tauron 
Sprzedaż Sp. z o.o., Krzysztof Kwiatkowski, prezes 
zarządu Energo-Utech S.A. i Marek Mrówczyński, 
prezes Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. omawiane 
były m.in. kierunki dywersyfikacji portfela wytwór-
czego energii elektrycznej – od odnawialnych źró-
deł energii po energetykę rozproszoną. Do drugiego 
panelu zaproszeni zostali prof. AGH dr hab. inż. Ma-
rek Ściążko, Michał Prażyński, wiceprezes ds. ener-
getyki odnawialnej Enea Wytwarzanie, Zbigniew 
Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodar-
ki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach oraz Wojciech 
Stawiany, ekspert Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy pane-
lu omawiali przykłady biznesowego zastosowania 
nowych źródeł energii przez przedsiębiorców oraz 
potencjał rozwoju energetyki rozproszonej w Pol-
sce – warunku wsparcia prosumentów.
W trakcie panelu zabrał również głos Herbert Le-
opold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Energii 
i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej, 
odnosząc się do zmian w sferze wytwarzania i dys-
trybucji energetyki, jakie czekają nas w najbliższym 
czasie.
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KOMITET BUDOWLANY 
W SPÓŁCE MASTER, listopad 2015 r.

Prezentacja Spółki Master – w pełni zautomatyzowanego zakładu biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpa-
dów, jednego z najnowocześniejszych w Polsce i w Europie.

Jak wyjść na rynki zagraniczne – pod takim tytułem odbyły się praktyczne warsztaty ekspertów Banku Zachodniego 
WBK dla przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem swojej działalności o zagraniczne rynki zbytu.

ŚNIADANIE IZBOWE 
W RESTAURACJI JOKER, listopad 2015 r.
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KOMITET BUDOWLANY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 
W JAROSZOWICACH, styczeń 2016 r.

KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY 
W FIRMIE MERA, grudzień 2015 r.

Gospodarzami spotkania byli właściciele Firmy MERA. Mecenas Tomasz Olszenko z Kancelarii VOLENTI omówił nie-
bezpieczne klauzule umowne - na co zwracać uwagę,  podpisując różnego typu umowy.

Zwiedzanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach, za budowę którego odpowiedzialna była firma Concret.
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NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 
Styczeń 2016 r.

20 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Rybic-
kiego w Tychach odbyła się kolejna gala Noworocznego Spotka-
nia Przedsiębiorców. Jest to cykliczna impreza, będąca okazją do 
spotkania przedsiębiorców, władz miasta i innych gości, pod-
sumowania minionego roku, ale przede wszystkim do uhono-
rowania statuetką Integratora Roku osoby, która wniosła szcze-
gólny wkład w integrację środowiska wokół spraw istotnych dla 
społeczności lokalnej i przedsiębiorców. Laureaci gali to osoby, 
których aktywność przyczyniła się zarówno do rozwoju gospo-
darczego, jak również integracji różnych środowisk: zarówno 
gospodarczych, na płaszczyźnie ekologii, jak i w obszarze działań 
społecznych. 
Tytuł Integratora Roku 2015 został przyznany ppłk. Leszkowi Kla-
gowi za integrację społeczności lokalnej wokół idei i postaw oby-
watelskich i patriotycznych. Ppłk Leszek Klag w 2011 roku został 
delegowany na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupeł-
nień. Znany jest ze swojej działalności społecznej i propagowa-
nia idei patriotyzmu wśród młodzieży w szkołach gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Ściśle współpracuje z istniejącymi w Ty-
chach klasami mundurowymi. Jest jednym z pomysłodawców 
założenia pierwszej na Śląsku klasy mundurowej na poziomie 
szkoły gimnazjalnej. Za działalność z  młodzieżą, kształtowanie 
obywatelskich postaw oraz krzewienie patriotyzmu został wyróż-
niony medalem Ministra Edukacji Narodowej. Został odznaczony 
Odznaką Zasłużony Żołnierz RP, a w 2015 roku otrzymał Złoty Me-
dal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i Złoty Medal za Zasługi dla 
Obronności Kraju.
Wyróżnienie w konkursie Integratora Roku 2015 otrzymał Ma-
riusz Gabrek za wieloletnią organizację Tyskiego Sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez 23 lata działalności z tyskim 
sztabem WOŚP współpracowało ponad 4500 wolontariuszy, uda-
ło się zebrać łącznie ponad 736 tysięcy złotych, a dzięki zebranym 

funduszom zakupiono m.in. dla tyskiego Szpitala Wojewódzkie-
go specjalistyczną cieplarkę oraz bardzo nowoczesny ultrasono-
graf. Kolejna inicjatywa, którą zainicjował pan Mariusz Gabrek, to 
Hokej z Gwiazdami, impreza, która na stałe wpisała się w kalen-
darz tyskich imprez sportowych i kulturalnych.
Wyróżnienie w konkursie Integratora Roku 2015 otrzymała Ilona 
Słomian, Prezes Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. 
Kaliksta I w Tychach za popularyzowanie i organizowanie działal-
ności charytatywnej w ramach tegoż Stowarzyszenia. Pani Ilona 
Słomian od lat nadzoruje budowę Domu Hospicyjnego, a także 
koordynuje publiczne zbiórki pieniężne na ten cel. Do chwi-
li obecnej udało się postawić budynek, zamontować stolarkę 
okienną i drzwiową, wykonać kanalizację deszczową, sanitarną 
i wodociągową, instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, 
ocieplić ściany elewacji zewnętrznej, ogrodzić teren i wykonać ro-
boty drogowe oraz prace wykończeniowe. Zamontowano windę 
dla osób niepełnosprawnych. Od stycznia 2015 roku uruchomio-
na została wypożyczalnia sprzętu medycznego dla chorych, która 
znajduje się w piwnicy budynku.
W spotkaniu uczestniczyło blisko dwustu przedstawicieli regio-
nalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury w tym przedsta-
wiciele władz wojewódzkich, posłowie, europarlamentarzyści. 
Wieczór uświetnił występ artystyczny Ireny Staniek – śląskiej 
śpiewaczki, która w 2001 roku piosenką „Time to say goodbye” 
wygrała pierwszą edycję programu „Droga do gwiazd” w  TVN. 
Ponadto, podczas spotkania ze swoim programem artystycznym 
wystąpili wychowankowie Stowarzyszenia Ognisk Artystycznych 
w Tychach: Kornelia Karkoszka, Magdalena Żłobińska, Zuzanna 
Czudaj, Bettina Krzykawska, Filip Wołoszyn oraz Marcin Kurcz – 
pianista, pedagog, kompozytor i producent.

Integrator Roku 2015 – ppłk Leszek Klag

Wyróżnienie – Mariusz Gabrek

Wyróżnienie – Ilona Słomian
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Medale KIG z rąk Michała Konwickiego otrzymali: Teresa Janeczko, Teresa Palian, Jacek Lubecki, Romuald Buchwald.

Listy KIG otrzymali: Maria Meresińska, Janina Golińska, Roman Szyja, Jan Żywicki, Andrzej Herbut, Andrzej Paszek, Marcin 
Przewoźnik, Marek Sobieski
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Spotkanie poświęcone było w całości kwestiom realizacji i wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportu w Tychach. 

KOMITET BUDOWLANY 
w restauracji U Przewoźnika, luty 2016

KOMITET BUDOWLANY 
W FIRMIE ROTEC POLSKA, marzec 2016

Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy RoTec Polska w Tychach. Podczas komitetu zaprezentowano historię i profil 
działalności firmy.
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KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY
w restauracji U Przewoźnika, kwiecień 2016

Gościem specjalnym spotkania była projektantka Anna Dziubek, założycielka firmy i marki „By Dziubeka”, która jest 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku biżuterii modowej w Polsce i w Europie.

WIOSENNY KONCERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
W MEDIATECE, kwiecień 2016 r.

10 kwietnia w auli tyskiej Mediateki Okręgowa Izba Przemysłowo
-Handlowa w Tychach zorganizowała I Wiosenny Koncert dla Przed-
siębiorców z udziałem solisty Marcina Wyrostka oraz AUKSO Orkiestry 
Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Koncert ten to 
nowa formuła spotkań przedsiębiorców, poświęcona wsparciu inicja-
tyw społecznych. 
– Chcielibyśmy zapoczątkować nową tradycję w Okręgowej Izbie Prze-
mysłowo-Handlowej w Tychach, by na wiosnę koncertem promować ak-
tywne postawy, pomagać osobom będącym w potrzebie. Celem jest rów-
nież kształtowanie wśród przedsiębiorców wrażliwości społecznej, zasad 
współistnienia, społecznej odpowiedzialności biznesu. – mówił prezes 
Izby, Zbigniew Gieleciak.Tegoroczny Koncert dedykowany był w ca-
łości Fundacji Art-Szansa i utworzonemu w jej ramach funduszowi 
stypendialnemu. Wpływy ze sprzedaży biletów przeznaczone zostały 
właśnie na ten cel. Pozwoliło to wesprzeć młodych ludzi z pasją i z ta-
lentem artystycznym, którzy rozwijają swą wrażliwość w dziedzinach 
malarstwa, literatury, muzyki.
Koncertowi towarzyszył wernisaż prac wybitnego tyskiego artysty 
Michała Litkiwa – współzałożyciela Fundacji. Tytuł wystawy „Obudzić 
wyobraźnię” najlepiej oddaje charakter prac. Obrazy Litkiwa są niejed-
noznaczne, impulsywne, czasem to zapis przypadku, bardzo często 
jest to eksperyment, przygoda z kolorem. Jest to swoista prowokacja 
artystyczna, zmuszająca człowieka do zatrzymania się, zastanowienia 
i odczytania intencji artysty. Czasem odkrywa się ją od razu. Wówczas 
okazuje się, jak bardzo te obrazy są nam bliskie, bo dotykają spraw 
ludzkich i tych pokładów ludzkiej natury, odczuć i emocji, które często 
są ukryte głęboko w nas samych.

Marcin Wyrostek
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KONFERENCJA „SZANSA NA ROZWÓJ” W RAMACH 
EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCY W TYCHACH, 
kwiecień 2016 r.

W dniach 12-13 kwietnia 2016 odbyła się Konferencja „Szansa 
na rozwój” w ramach Europejskich Dni Pracodawcy w Tychach. 
Wydarzenie, organizowane wspólnie przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Tychach oraz Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową 
w Tychach, stanowiło wyjście naprzeciw potrzebom lokalnych 
firm i pracodawców. Podczas pierwszego dnia konferencji 
przedstawiane były możliwości wsparcia finansowego dla firm, 
w tym w zakresie wsparcia dla innowacji. W drugim dniu omó-
wiono zmiany w ubezpieczeniach społecznych, ustawach po-
datkowych oraz prawie pracy. Dużym powodzeniem cieszyły 
się też bezpośrednie konsultacje z przedstawicielami instytucji 
oraz urzędów, biorących udział w seminarium. Tyscy przed-
siębiorcy mieli okazję porozmawiać na temat możliwości roz-
woju własnych firm, jak również zapoznać się z dość istotnymi 

zmianami w prawodawstwie, dotyczącymi m.in. umów cywil-
no-prawnych.
– Obecnie mamy do czynienia z dość znacznymi opóźnieniami,
jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z funduszy europejskich 
w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. 
W zasadzie dopiero pod koniec ubiegłego roku zostały urucho-
mione pierwsze konkursy, a realne możliwości pozyskania dota-
cji pojawią się w roku bieżącym. Konieczne jest więc przybliżenie 
lokalnym firmom nie tylko samych możliwości, ale konkretnych 
terminów, warunków aplikowania, kwot dofinansowania, zakre-
sów wsparcia, tak by każdy przedsiębiorca mógł sam ocenić realne 
możliwości rozwoju własnej działalności i pozyskać na ten rozwój 
środki – mówił Zbigniew Gieleciak, prezes OIPH w Tychach.
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KOMITET BUDOWLANY 
NA STADIONIE MIEJSKIM W TYCHACH
kwiecień 2016 r.

Prezentacja firmy GRC Technologie. Goście mogli również zwiedzić stadion w części konferencyjnej i sportowej.
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Bieżący rok jest rokiem jubileuszu 20-lecia działalności Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE S.A.). Podstrefa Tyska 
KSSE, kierowana od początku istnienia przez Ewę Stachurę-Por-
dzik, przyczyniła się nie tylko do gospodarczej transformacji 
miasta. Od wielu lat dba również o edukowanie młodzieży 
w zakresie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a także 
wspiera inicjatywy kulturalne. 
KSSE S.A. w momencie powstania wyposażona została je-
dynie w kapitał zakładowy, bez jakichkolwiek nieruchomo-
ści, które można było zaoferować inwestorom. Grunty, któ-
re objęła zarządzaniem KSSE, nie były bowiem własnością 
spółki. Ponadto wiele obszarów było zabudowanych. Teren, 
na którym powstała pierwsza fabryka w Podstrefie Tyskiej, 
w momencie powstania KSSE pokrywały szklarnie! Usuwanie 
ich było prawdziwie karkołomnym zadaniem dla pracowników 
KSSE. Pomimo niekorzystnej początkowo sytuacji, konsekwent-
ne działania KSSE w Tychach zwieńczone zostały ogromnym 
sukcesem, osiągniętym dzięki zaangażowaniu kierownictwa 
i pracowników Strefy, jak również dzięki wsparciu partnerów 
samorządowych.
Aktualnie Podstrefa Tyska KSSE zarządza terenami inwestycyj-
nymi o powierzchni ponad 459 hektarów, które znajdują się na 
terenie Tychów, a także m.in. Bierunia, Katowic czy Piekar Ślą-
skich. Dotychczas zainwestowało na nich 66 przedsiębiorców, 
reprezentujących 11 krajów, których łączne inwestycje wyno-
szą około 6 mld złotych.
Na terenach Podstrefy Tyskiej zainwestowały firmy polskie, 
a także przedsiębiorstwa amerykańskie, niemieckie, włoskie, 
francuskie, kanadyjskie, austriackie, holenderskie, japońskie, 
hiszpańskie i szwedzkie. Przedsiębiorcy reprezentują różne 
branże, wśród nich ponad 25% stanowią przedsiębiorstwa 
z sektora motoryzacyjnego. Większość firm w Podstrefie Tyskiej 
to firmy duże (ponad 70%). Największym inwestorem jest obec-
nie Nexteer Automotive Poland, o łącznych nakładach niemal 
1 mld złotych, zatrudniający ponad 1,4 tys. pracowników.
Podstrefa Tyska KSSE we współpracy z samorządem miasta oraz 

DWIE DEKADY SUKCESÓW 
JUBILEUSZ KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

inwestorami realizuje liczne inicjatywy społeczne dedykowa-
ne uczniom szkół gimnazjalnych, liceów, absolwentom, mło-
dym matkom poszukującym swojej pierwszej pracy itp. Jeden 
z projektów pod nazwą „Gimnazjalista w strefie szans” dedyko-
wany był młodzieży szkolnej. Jego celem było ułatwienie mło-
dym ludziom wejście w przyszłości na coraz bardziej wymaga-
jący rynek pracy. W projekcie uczestniczyło kilkuset uczniów, 
a także grupa nauczycieli.  
Podstrefa Tyska wspiera również kulturę. W siedzibie Pod-
strefy przy ulicy Fabrycznej 2 w nowoczesnym, dwukon-
dygnacyjnym budynku biurowym (oddanym do użyt-
ku w kwietniu br.) mieści się Galeria StrefArt. Przestrzeń, 
w której prezentowane są wystawy artystyczne i od-
bywają się nietuzinkowe spotkania kulturalne. To tutaj 
w kwietniu 2016 roku odbyła się gala jubileuszowa, podsumo-
wująca dwie dekady działalności Podstrefy Tyskiej KSSE.
Potwierdzeniem znaczącej roli jaką KSSE S.A. odgrywa w życiu 
gospodarczym miasta było przyznanie Piotrowi Wojaczkowi, 
Prezesowi Zarządu KSSE S.A. nagrody głównej w kategorii 
Przedsiębiorca Roku podczas czerwcowej gali Tyskiego Lidera 
Przedsiębiorczości.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.) jest według Financial Times 
jedną z dwóch najlepiej rozwiniętych Specjalnych Stref Ekonomicznych na świecie. 
KSSE S.A. jest również liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych – po-
nad 220 firm polskich i zagranicznych realizuje tu swoje inwestycje, które na dzień dzi-
siejszy warte są ponad 24 miliardy złotych i dają zatrudnienie ponad 60 tysiącom osób.
KSSE S.A. zajmuje ponad 2 tysiące hektarów, na obszarze 42 gmin w województwach 
śląskim, opolskim i małopolskim. Większość z nich położona jest w pobliżu międzyna-
rodowych korytarzy transportowych: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ
-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4.

O KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ S.A.

Więcej informacji na stronie: www.ksse.com.pl.

Ewa Stachura-Pordzik 
Wiceprezes KSSE Podstrefy Tyskiej
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17 czerwca 2016 r. podczas uroczystej Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, Prezes Mieczysław Podmokły w imieniu spółki MASTER 
– Odpady i Energia Sp. z o.o. odebrał wyróżnienie Prezydenta Miasta Tychy i Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach w kon-
kursie Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii PRODUKT za nowoczesną instalację zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Instalacja na Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zarządzanym 
przez przedsiębiorstwo MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. wykorzystuje nowoczesne i przyjazne środowisku roz-
wiązania, a także najnowsze technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, przez co jest to jeden z najnowo-
cześniejszych w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno - mechanicznego przetwarzania odpadów.
Instalacja jest licznie odwiedzana przez zagraniczne delegacje zainteresowane zarówno technologią jak i nowocze-
snym sposobem organizacji w zarządzaniu gospodarką odpadami (m.in.: z Austrii, Armenii, Chin, Turcji, Chorwacji, 
Rosji, Szwajcarii, Belgi, Francji, Brazylii, Czech, Irlandii, Hiszpanii, Izraela i Włoch). 
Na początku roku Spółka uruchomiła dla mieszkańców Tychów specjalny system powiadamiania o terminie wywozu 
odpadów z danej posesji i prawidłowej segregacji opadów „EcoHarmonogram”, w formie aplikacji na telefon oraz 
w formie interaktywnego formularza na stronie internetowej. 
Firma świadczy kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 8 gmin Wspólników 
Spółki, do których należą: Tychy, Bieruń, Lędziny, Chełm Śląski, Imielin, Bojszowy, Kobiór i Wyry. Efektywnie prowadzi 
działania CSR - społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kampanie z zakresu edukacji ekologicznej o regionalnym 
zasięgu. 
W najbliższym czasie Spółka planuje także uruchomić produkcję kompostu powstałego z tzw. surowców zielonych, 
jako środka wspomagającego uprawę roślin dla celów użytkowych w regionie. 

MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy

www.master.tychy.pl

Wyróżnienie dla MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. 
w kategorii PRODUKT w konkursie Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości

Mieczysław Podmokły - Prezes Zarządu MASTER- Odpady i Energia Sp. z o.o., Zbigniew Gieleciak - Prezes OIPH w Tychach, 
Daria Szczepańska - Zastępca Prezydenta ds.  Społecznych
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Fundacja ART SZANSA została założona w 2015 roku 
przez tyskiego artystę i twórcę Michała Litkiwa. Podsta-
wowym celem Fundacji od początku jej działalności jest 
edukacja i wspieranie, w tym finansowe, młodych arty-
stów, wyszukiwanie i promowanie talentów wśród mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Do pozostałych celów działalności Fundacji należy pro-
mocja nowatorskich koncepcji i rozwiązań sztuki, dzia-
łalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
w zakresie obejmującym działania artystyczne, pozyski-
wanie środków finansowych na rzecz młodych, utalento-
wanych twórców.
Fundacja realizuje swoje cele również poprzez programy 
artystyczne (festiwale, warsztaty), organizację wystaw, 

galerii służących promowaniu i upowszechnianiu dzia-
łalności artystycznej, działalność dydaktyczną (wykłady, 
konferencje, sympozja) oraz programy stypendialne.
W maju 2016 roku, dzięki wsparciu Okręgowej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Tychach w ramach Wiosennego 
Koncertu dla Przedsiębiorców, Fundacja ogłosiła konkurs 
stypendialny dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Laureatką I edycji konkursu została Daria Będkowska, 
uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Tychach, za dorobek twórczy i wyjątko-
wą dojrzałość artystyczną.
Zapraszamy szkoły do kolejnej edycji konkursu stypen-
dialnego w 2017 roku.

www.artszansa.pl 
tel. kom.: +48 575 75 19 44
e-mail: biuro@artszansa.pl

Konto bankowe: Credit Agricole Bank Polska SA
nr 96 1940 1076 3154 5763 0000 0000
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oberiba.pl

Fotografia to pasja, która uzależnia!

biznesowa

modowadokumentalna

przemysłowawizerunkowa

Oberiba reklama & fotografia
Cyganerii 13, Tychy

oberiba.pl


