


Szanowny Panie Prezesie
W imieniu przedstawicieli organów Regional-

nej Izby Gospodarczej w Katowicach, pracowni-
ków oraz własnym, pragnę złożyć na ręce Pana 
Prezesa serdeczne gratulacje oraz życzenia wszel-
kiej pomyślności z okazji 25-lecia Śląskiego Sto-
warzyszenia Menedżerów w Katowicach.

Korzystając z tej wyjątkowej okazji chciałbym 
wyrazić swoje najszczersze uznanie dla Państwa 
zaangażowania i codziennej efektywnej pracy 
służącej przedsiębiorcom. Jestem przekonany,  
że budowana przez lata tradycja w połączeniu  
z ciekawymi inicjatywami i nowatorskimi pomy-
słami będzie, tak jak dotychczas,  z powodzeniem 
przez Państwa pielęgnowana, wspierając gospo-
darkę naszego regionu oraz propagując pozy-
tywne, przedsiębiorcze wzorce, a co za tym idzie, 

stale poszerzając grono zrzeszonych w Stowarzy-
szeniu menedżerów.

Jubileuszowy czas to okres refleksji, ale i do-
godna okoliczność do wcielania w życie nowych 
interesujących planów. Życzę pracownikom, sym-
patykom, oraz członkom Stowarzyszenia niega-
snącego zapału do pracy, interesujących pomy-
słów, owocujących sukcesami, spełnienia marzeń, 
a przede wszystkim satysfakcji, motywującej  
na kolejne lata działalności.

Pragnę zapewnić jednocześnie o stałej goto-
wości Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowi-
cach do kontynuowania współpracy z Państwem 
oraz do inicjowania wspólnych, interesujących 
przedsięwzięć.  

Miniony 2015 rok przyniósł szereg wydarzeń, 
które znacznie zmieniły polską scenę polityczno-
-społeczną. Wiele wydarzyło się również w spra-
wach, które prezentowałem Państwu  w poprzed-
nich latach.  

KNST Marchołt wraz z  Polsko-Amerykańską 
Radą Współpracy – USPTC i  TVS zorganizowały 
kolejny, ósmy już,  Śląski Piknik Rodzinny z okazji 
Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. 
Doniosłą jego częścią była ceremonia wręczenia 
kolejnych nagród „Wielkie Inspiracje – Promotor 
Współpracy Polsko-Amerykańskiej”. Ubiegłorocz-
nymi laureatami w  poszczególnych kategoriach 
zostali:
• nauka: dr doc. hab. Zbigniew Nawrat – Dyrek-

tor Instytutu Protez Serca  Fundacji Ro-

zwoju Kardiologii im. prof.  Zbigniewa Religi  
w Zabrzu

• gospodarka: Andrzej Korpak – Dyrektor 
Zakładu General Motors Manufacturing Po-
land w Gliwicach

• polityka: Piotr Uszok – były, wieloletni, 
Prezydent Katowic

• kultura: Irek Dudek – twórca i organizator 
Rawa Blues Festival.

Korzystając z  okazji, zwracam się do Śląskich 
Menadżerów i Czytelników Sukcesu o zgłaszanie 
tegorocznych kandydatur na poniżej podany ad-
res mailowy 

W sprawach ubiegłorocznych projektów 
i  działań Polsko-Amerykańskiej Rady Współpra-
cy – USPTC odsyłam na nasz website, natomiast 
chciałbym przedstawić Państwu nowe ważne 
przedsięwzięcie, które stowarzyszenie podjęło 
wspólnie z  absolwentami TOP 500 Innovators, 
grupie naukowców i  menadżerów nauki, którzy 
na najlepszych uniwersytetach, głównie amery-
kańskich, zdobyli wiedzę w  sprawach efektyw-
nej współpracy nauki z gospodarką, zarządzania  
badaniami naukowymi oraz komercjalizacji  
ich wyników. W grudniu ubiegłego roku zapowie-

dziano powołanie Think Tank-u o roboczej nazwie 
Clean Energy_Clean Water_Good Life, w  celu 
wskazania innowacyjnych rozwiązań i  techno-
logii w  wymienionych obszarach. Wyniki tych 
działań powinny być szczególnie istotne dla na-
szego regionu, głównie w kontekście poszukiwań 
przyszłości polskiego górnictwa. Zapraszamy  
do współpracy.

W poprzednich wydaniach Sukcesu przekazy-
wałem  Państwu  historię  Henryka Sławika oraz 
informowałem o  podejmowanych działaniach 
przywracania temu Wielkiemu Człowiekowi, Pola-
kowi i Ślązakowi należnego mu miejsca w gronie 
największych Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata. 21. marca 2015 roku, Prezydent Polski 
Bronisław Komorowski i Prezydent Węgier  János 
Áder, w  obecności Prezydenta Katowic Marci-
na Krupy, odsłonili – przed głównym wejściem  
do katowickiego Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego – pomnik Henryka Sławika  
i  Józefa Antalla Sr. Oby więcej tego typu wyda-
rzeń i działań w imię polskiej i śląskiej racji stanu.

Szanowni Państwo,

Korzystając z  okazji w  dniu tak znamienitego 
Jubileuszu jakim jest 25- lecie Śląskiego Stowa-
rzyszenia Menedżerów, chciałbym w imieniu wła-
snym oraz całego śląskiego środowiska rzemieśl-
niczego złożyć na ręce Pana Prezesa serdeczne 
gratulacje i życzenia. 

Gratuluję Państwu, przede wszystkim wy-
trwałości i  uporu, dzięki którym możemy dzisiaj 
świętować tę rocznicę. Zawdzięczam to ludziom, 
którzy dzień po dniu, mozolnie budowali dzi-
siejszy wizerunek Śląskiego Stowarzyszenia Me-
nedżerów, nie oczekując pochwał i  splendorów,  
bo jak powiedział Lew Tołstoj „ Pożyteczna praca 
jest zawsze cicha i nie zauważalna”.

I taka jest właśnie Wasza praca. 
Cieszę się, że dane mi było i  mam nadzieję,  

że jest i będzie nadal współpracować z tak pręż-
nie działającą organizacją w naszym regionie. 

Jestem przekonany, że dalsze nasze współdzia-
łanie, Państwa Śląskiego Stowarzyszenia Mene-

dżerów i moje jako Wiceprezesa Związku Rzemio-
sła Polskiego w Warszawie i  Prezesa katowickiej 
Izby Rzemieślniczej - będzie nadal układało się 
pomyślnie i przysparzało obu stronom korzyści.

Te 25 lat działalności trwale wpisało się w kra-
jobraz śląskiej gospodarki. Dzięki takim organi-
zacjom jak Państwa Stowarzyszenie zrodziło się 
wielu profesjonalnych menedżerów, którzy dzięki 
Waszej działalności zostali dobrze wypromowani 
i nagrodzeni. Stowarzyszenie Menedżerów w Ka-
towicach wkomponowało się w krajobraz gospo-
darczy na Śląsku, gdzie jak w „soczewce” odbijają 
się wszystkie problemy gospodarcze kraju. 

W tym szczególnym dniu życzę Panu Prezeso-
wi i  wszystkim członkom zrzeszonym w  Śląskim 
Stowarzyszeniu Menedżerów, wiele satysfakcji 
w  pracy zawodowej, wytrwałości w  dążeniu  
do celu a także pomyślnej realizacji planów i ma-
rzeń osobistych. A przede wszystkim, życzę dużo 
zdrowia, bo ono jest najważniejsze w pokonywa-
niu trudnej rzeczywistości.

Tadeusz Donocik
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach

prof. dr. hab. Jan Klimek 
Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej 
Małej i Średniej Pzedsiębiorczości 
w Katowicach
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Aleksander Fiszer 
Prezes KNST Marchołt

Ambasador Kultury Polsko-Amerykańskiej 
Rady Współpracy - USPTC

Prezes Stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło
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Szanowni Śląscy Menedżerowie
Szanowni Śląscy Menedżerowie

Historia Śląskiego Stowarzyszenia Mene-
dżerów sięga początków lat 90-tych ub. wieku. 
Zespół  inicjatywny zaczął działać w  1991 roku. 
Byliśmy wtedy słuchaczami studiów podyplomo-
wych w Katowickiej Szkole Menedżerów w Kato-
wicach przy ul Bytkowskiej1b. Była to pierwsza 
instytucja szkoleniowa – w okresie nowej gospo-
darki - która postanowiła przekazać  szeroką wie-
dzę ekonomiczną, prawniczą i z zakresu zarządza-
nia przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki 
wolnorynkowej. Patronem był znany ówcześnie 
ekonomista prof. Józef Kramer. Na zajęcia pro-
wadzone przez najlepszych w  kraju wykładow-
ców uczęszczało w latach 1990-1995 ponad 400 
czołowych menedżerów regionu (w  większości 
z  wykształceniem inżynierskim). Utworzyliśmy  
Stowarzyszenie Absolwentów Katowickiej Szko-
ły Menedżerów które w  1997 przekształciło się 

w  Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów. Główne 
kierunki działania stowarzyszenia to integra-
cja regionalnego środowiska menedżerskiego 
w  kierunku bardziej produktywnego rozwoju 
gospodarki regionu. Organizowaliśmy wiele 
konferencji, seminariów i  prezentacji w  zakresie 
aktualnych problemów w  gospodarce – szcze-
gólnie nowoczesnego zarządzania. Promujemy 
indywidualne osiągnięcia menedżerów i  firm – 
szczególnie w innowacyjnym podejściu do bizne-
su – organizując od 14 lat konkurs „Sukces na Ślą-
sku” wyróżniając najlepszych menedżerów i firmy 
tytułami – Menedżer roku na Śląsku, Firma roku 
na Śląsku czy Innowacyjna Firma Roku na Śląsku.

Wspólnie z 18 instytucjami otoczenia biznesu 
(głównie firmami konsultingowo-doradczymi) 
w 2013 roku powołaliśmy Sieć GGD Górnośląską 
Grupę Doradczą - Klaster Wdrażania Innowacji, 
gdzie na płaszczyźnie porozumienia uczestni-
ków inicjujemy wspólne projekty w  zakresie  

współpracy na linii przedsiębiorcy – doradcy 
gospodarczy - nauka (z  szerokimi konsultacjami 
z  samorządem regionalnym). Koordynatorem 
klastra jest Centrum Innowacji i  Transferu Tech-
nologii Instytutu Metali Nieżelaznych w  Gliwi-
cach. Naszymi Członkami Honorowymi jest wie-
lu czołowych menedżerów w  regionie a  ściśle 
współpracujemy z Regionalną Izbą Gospodarczą 
w Katowicach, Regionalną Izb Przemysłowo-Han-
dlową w Gliwicach czy Izbą Rzemieślniczą w Ka-
towicach. W  okresie naszego święta wszystkim 
naszym członkom i przyjaciołom stowarzyszenia 
w  imieniu Zarządu składam serdeczne życzenia 
powodzenia w  realizacji planów biznesowych 
oraz dalszej dobrej współpracy.

Tomasz Jachimowicz
Prezes Zarządu
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Stanisław Więcek, Przewodniczący Rady Nad-
zorczej ENERGOINSTAL SA, skuteczny biznesmen, 
aktywny społecznik, ceniony filantrop, a  także 
mecenas kultury i sztuki. 

Całe swoje życie zawodowe związał z  jedną 
firmą-  ENERGOINSTAL SA (dawniej Instal Ka-
towice S.A.). W  spółce tej przeszedł wszystkie 
szczeble kariery zawodowej i w efekcie stał się jej 
Prezesem i właścicielem. To wizjoner i skuteczny 
menadżer, który już w  latach 1986-1998r. jako 
założyciel i  Dyrektor Samodzielnego Oddziału 
w Niemczech  skierował Spółkę na zupełnie nowy 
obszar działalności i poszerzył jej zasięg o prawie 
wszystkie kraje Europy.  Konsekwentnie rozwi-
jał i  prowadził  działania w  kierunku energetyki.  
Od 1998r. jako Prezes Zarządu ostatecznie dopro-
wadził do przebranżowienia Spółki na energetykę, 

sprawił, że ENERGOINSTAL SA stała się  mocną 
i rozpoznawalną w branży energetycznej marką, 
cenioną przez największe światowe koncerny, 
a  także coraz częściej wybieranym przez polską 
energetykę Generalnym Wykonawcą. W  okresie 
swojej prezesury stworzył silną Grupę Kapitało-
wą prezentującą kompleksową ofertę dla bran-
ży energetycznej. W  2007r. wprowadził spółkę 
ENERGOINSTAL SA na GPW w Warszawie, dzięki 
czemu rozwój Spółki stał się jeszcze bardziej dy-
namiczny. W  2011r. ustąpił z  funkcji Prezesa Za-
rządu i objął stanowisko Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej ENERGOINSTAL SA. 

Pan Stanisław Więcek to nie tylko wybitny biz-
nesmen, to także aktywny społecznik, to cenio-
ny filantrop, mecenas kultury i  sztuki, założyciel 
Fundacji i jej fundator. Od wielu lat czynnie działa 
m.in. w Radzie Mecenasów Teatru Śląskiego. Poza 
instytucjami, swym mecenatem otacza również 
indywidualne osoby. Jest Prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Ślą-
ska „LIBRA”. Przez wiele lat był Przewodniczącym 
Rady Regionalnej RIG, członkiem jej Rady Konsul-
tacyjnej, członkiem prezydium Rady Regionalnej 
Loży Katowickiej BCC, a także Rady Gospodarczej 
Miasta Katowice. Za pośrednictwem tych orga-
nów czynnie podejmował i  podejmuje inicjaty-
wy wobec organów państwowych i  samorządu 
terytorialnego, promując wzrost gospodarczy 
województwa śląskiego i  kraju. Docenieniem 
jego zasług są liczne nagrody i  wyróżnienia, 
wśród których szczególne miejsce zajmują od-
znaczenia państwowe- Brązowy i Złoty Krzyż Za-
sługi oraz Krzyż Kawalerski i Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski, a  także nagrody: Platynowy 
i  Kryształowy Laur Umiejętności i  Kompetencji, 
Lider Biznesu i  Odznaka Honorowa za Zasługi  
dla Województwa Śląskiego.

ENERGOINSTAL SA to firma z tradycją i boga-
tym doświadczeniem, zdobytym w kraju i za grani-
cą. Spółka specjalizuje się w produkcji i montażu 
najwyższej klasy kotłów i urządzeń dla energetyki 
przemysłowej i  zawodowej, a  także w  budowie 
obiektów energetycznych w  ramach General-
nego Wykonawstwa lub Generalnej Realizacji 
Inwestycji. Jako jedna z  niewielu firm w  Polsce, 
posiada kompleksową ofertę w zakresie: projek-
towania, produkcji i montażu. Zapewnia również 
remonty i modernizację istniejących kotłów i wy-
twornic pary. Stale inwestuje w prace badawczo-
-rozwojowe i  dzięki temu, w  branży urządzeń 
energetycznych, oferuje najbardziej zaawanso-
wane technologicznie rozwiązania, pozwalające 
osiągać optymalne parametry i najwyższą wydaj-
ność.  

W  swoim unikatowym Centrum Innowa-
cyjnych Technologii Laserowych, jako jedyna  
na świecie, w  produkcji kotłowej wykorzystuje 
nowoczesne technologie spawania laserowego.

ENERGOINSTAL SA to także silna i prężnie dzia-
łającą Grupa Kapitałowa, którą to obecnie tworzy 
dziesięć firm. W Grupie ENERGOINSTAL S.A. znaj-
dują się spółki: produkcyjne, projektowe, finanso-
we oraz usługowe, prezentujące zaawansowane 
rozwiązania z obszaru energetyki, budownictwa, 
przemysłu maszynowego, a  także spółka zaj-
mująca się obrotem energią elektryczną. Oferta 
Grupy jest bardzo rozbudowana i kompleksowa. 
Spółki prężnie ze sobą współpracują i wzajemnie 
uzupełniają swoje oferty. Kooperacja na pozio-
mie Grupy sprawia, że realizowane przez Grupę 
ENERGOINSTAL S.A. projekty energetyczne i prze-
mysłowe, prowadzone w  ramach Generalnego 
Wykonawstwa, przebiegają niezwykle sprawnie 
i fachowo.

Jerzy Podsiadło jest absolwentem byłego Wy-
działu Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Katowicach. Przez wiele lat pracował jako na-
uczyciel akademicki, najpierw na Uniwersytecie 
Śląskim, a  następnie na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach. W 1978 r obronił dyserta-
cję doktorską pt. „Międzynarodowy podział pracy 
w polityce i w praktyce gospodarczej Polski.” 

W  1986 r. podjął pracę jako główny specjali-
sta w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Ka-
towicach. Od 1988 r. pracował w  spółce Stale-
xport S.A., jako główny specjalista, a  następnie 
jako dyrektor finansowy- Wiceprezes Zarządu.  
Od listopada 2001 roku do maja 2002 roku kie-
rował równocześnie Hutą Katowice S.A. i  Hutą  
im. T. Sendzimira S.A., będąc prezesem ich zarzą-
dów. Po połączeniu hut został Prezesem Zarządu 
holdingu Polskie Huty Stali /przekształconego od 
1.01. 2003 r. w jednolite przedsiębiorstwo Polskie 

Huty Stali S.A./. Od momentu prywatyzacji firmy 
w  marcu 2004 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Za-
rządu ArcelorMittal Poland S.A./ a wcześniej Ispat 
Polska Stal S.A. i Mittal Steel Poland S.A./ W grud-
niu 2008 roku złożył rezygnację z  pełnionych 
funkcji. 

Przewodniczący i  członek wielu rad nadzor-
czych, między innymi obecnie kieruje pracami 
Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa 
Lotniczego S.A. w  Katowicach. Członek wielu 
towarzystw i  organizacji biznesowych między 
innymi Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego oddział Katowice. 

W latach 2005- 2010 doradca Komisji Europej-
skiej w Steel Advisory Group w Komitecie Węgla 
i Stali. 

Od sierpnia 2009 roku pełni funkcję Prezesa 
Zarządu, Dyrektora Generalnego Węglokoks S.A.

Szanowni Państwo,

Podsumowując 25 lat działalności Śląskiego 
Stowarzyszenia Menedżerów w  Katowicach (kie-
dyś Stowarzyszenia Absolwentów Katowickiej 
Szkoły Menedżerów), z  pełnym przekonaniem 
stwierdzam, że instytucja ta na stałe wpisała się 
w społeczną i gospodarczą rzeczywistość Śląska. 

Dla rozwoju nowoczesnej i  konkurencyjnej 
gospodarki oraz kreowania przedsiębiorczości 
w regionie nie bez znaczenia pozostaje obecność 
sprawnie funkcjonujących instytucji samorządu 
gospodarczego wspierających podejmowanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej. Do waż-
niejszych wśród tych organizacji należy niewąt-

pliwie Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów, które 
z sukcesami tworzy i realizuje warunki integracji 
środowiska menedżerskiego w regionie, poprzez 
organizację licznych płaszczyzn wymiany infor-
macji środowisk menedżerskich oraz prezento-
wanie najbardziej efektywnych systemów zarzą-
dzania przedsiębiorstwami. 

Z  okazji jubileuszu, w  imieniu Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, którą 
reprezentuję oraz kadry menedżerskiej przed-
siębiorstw członkowskich, życzę Śląskiemu Sto-
warzyszeniu Menedżerów dalszego rozwoju, in-
nowacyjnych pomysłów oraz licznych osiągnięć 
i sukcesów w kolejnych latach działalności.  

Wiktor Pawlik
Prezes Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego
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Ur. 19 czerwca 1955 w  Gliwicach. Absolwent 
Politechniki Śląskiej w  Gliwicach. Prezydent Gli-
wic nieprzerwanie od 1993 r. W  1979 ukończył 
studia na Politechnice Śląskiej, po których został 
pracownikiem naukowym tej uczelni. W  1987 
uzyskał stopień doktora nauk technicznych, 
w 1994 habilitację.

W  latach 1990–2002 zasiadał w  Radzie Miej-
skiej w  Gliwicach, od lutego do września 1993 

był jej przewodniczącym. W  1993 Rada Miejska 
powołała go na stanowisko Prezydenta Miasta. 
Jest najdłużej urzędującym prezydentem miasta 
na prawach powiatu w Polsce.

W  latach 1995 – 2000 i  2003 – 2015 pełnił 
społecznie funkcję przewodniczącego Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów – największego regio-
nalnego stowarzyszenia samorządowego w  Pol-
sce. W 2014 r. został wybrany przewodniczącym 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralne-
go Województwa Śląskiego. Od 2015 jest Preze-
sem Związku Miast Polskich.

Jest jednym z  najbardziej doświadczonych 
polskich samorządowców. Jego  dorobek  zawo-
dowy był wielokrotnie uznawany i  nagradzany. 
W 2010 r. za szczególne zasługi dla rozwoju po-
siej samorządności otrzymał z rąk Prezydenta RP 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:

• doprowadzenie do utworzenia gliwickiej 
podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej,

• pozyskanie General Motors, obecnie naj-
większego inwestora w gliwickiej podstrefie 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Gliwice wygrały rywalizację z 70 innymi pol-
skimi miastami,

• doprowadzenie do porozumienia przedstawi-
cieli samorządów regionu, w wyniku którego 

ustalono przebieg autostrady A1 z jej skrzyżo-
waniem w Gliwicach,

• realizacja projektu „Nowe Gliwice” - rekulty-
wacji terenów pokopalnianych i zagospoda-
rowanie zabytkowych obiektów kultury prze-
mysłowej z początku XX wieku i utworzenie 
w nich inkubatora innowacyjnych firm i strefy 
aktywności gospodarczej, w której funkcjo-
nuje kilkadziesiąt firm hi-tech,

• zakończona powodzeniem restrukturyzacja 
trzech gliwickich szpitali,

• utworzenie Centrum Ratownictwa Gliwice, 
nowatorskiego rozwiązania w skali kraju, 
skupiającego wszystkie służby ratownicze 
z terenu Gliwic i ziemskiego powiatu gliwic-
kiego, obejmującego swoim zasięgiem 350 
tyś mieszkańców,

• utworzenie pierwszego w Polsce komplek-
sowego, obejmującego całe miasto systemu 
sterowania ruchem,

• zaangażowanie w mediację pomiędzy rzą-
dem i stroną społeczną podczas akcji prote-
stacyjnej wywołanej ogłoszonym przez rząd 
planem restrukturyzacji Kompanii Węglowej 
zakładającym wygaszenie kopalń mających 
szansę na rentową eksploatację. 

 

Menedżer 25-lecia na Śląsku

Zygmunt Frankiewicz 
Prezydent miasta Gliwice

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Zygmunt Frankiewicz
Kategoria: Kierujący jednostką samorządu terytorialnego
(rekomendacja Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Gliwicach)

Menedżer 25-lecia na Śląsku

Stanisław Więcek 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
ENERGOINSTAL SA

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Stanisław Więcek
Kategoria: Nadzorujący dużą firmę w branży energetycznej
(rekomendacja Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów)

Menedżer 25-lecia na Śląsku

Jerzy Podsiadło 
Prezes Zarządu Węglokoks S.A.

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
    Działalność społeczną w środowisku  menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Jerzy Podsiadło
Kategoria: Kierujący firmą państwową
(rekomendacja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)
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Menedżer 25-lecia na Śląsku

 Pan Henryk Michalik jest aktywnym członkiem 
Cechu Rzemieślników i  Innych Przedsiębiorców 
w  Wodzisławiu Śląskim. Od ponad 30 lat jest 

w  pełni zaangażowany w  jego działalność oraz 
w  działalność branży motoryzacyjnej. Od wielu 
lat bierze aktywny udział w działalności samorzą-
dów gospodarczych. Z pełnym zaangażowaniem 
poświęca się sprawom rzemiosła. Jego bezintere-
sowne wsparcie społeczne, finansowe i rzeczowe 
wielokrotnie przyczyniło się do realizacji działań 
zmierzających do rozwoju różnych przedsię-
wzięć przede wszystkim związanych z rozwojem 
instytucji rzemiosła oraz całej społeczności rze-
mieślniczej. Przez 4 kadencje pełnił funkcję Pre-
zesa Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej 
ROW w Wodzisławiu Śl.  Od pięciu  kadencji  jest 
członkiem Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Przez 
dwie kadencje był delegatem śląskiego rzemiosła 
do Związku Rzemiosła Polskiego w  Warszawie. 
Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Izby Rze-
mieślniczej oraz Małej i  Średniej Przedsiębior-
czości w Katowicach. Od wielu lat jest aktywnym 
członkiem OSP w  Radlinie-Głożynach. Wspiera 
również działalność OSP w  Radlinie-Biertułto-
wach oraz w Stanowicach.  

W  1997 roku – po nawiązaniu współpracy 
z amerykańską  firmą TENNECO  - wspólnie z gru-
pą specjalistów z  rodzinnej Firmy MICHAEL do-
prowadzili do powstania fabryki i  uruchomienia 

produkcji układów wydechowych firmy  TENNE-
CO w Rybniku.  Pan Henryk do chwili obecnej kie-
ruje tym zakładem należącym do amerykańskiej 
korporacji posiadającej ponad 80 fabryk na całym 
świecie. Jest osobą odpowiedzialną za działania 
operacyjne firmy TENNECO w  Europie Wschod-
niej. Kieruje pracą oraz zarządza rozwojem  
fabryk w w Swarzędzu koło Poznania, w Hodko-
vicach niedaleko czeskiej Pragi oraz w Kecskemet 
na Węgrzech.  W maju 2015 roku otwarta zosta-
ła nowa fabryka Tenneco w  Stanowicach, która 
również należy do grupy wschodnioeuropejskiej 
fabryk Tenneco produkujących układy wydecho-
we. Swoim doświadczeniem pan Henryk Michalik 
pomaga również rodzinnej firmie MICHAEL, która 
została założona w 1981 roku.  

Za długoletnią działalność rzemieślniczą, pie-
lęgnowanie tradycji oraz zasad etyki zawodowej 
został wyróżniony wieloma odznaczeniami: Ho-
norową Odznaką Rzemiosła, Honorową Odzna-
ką Rzemiosła Śląskiego jak również Srebrnym 
i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego nadanymi 
przez Związek Rzemiosła Polskiego. Ponadto, zo-
stał uhonorowany Brązowym Medalem za zasłu-
gi dla pożarnictwa.  W 2002 roku otrzymał Złoty 
Laur Przedsiębiorczości.  Otrzymał również  Platy-
nowy Medal im. Jana Kilińskiego.

Henryk Michalik 
Dyrektor Zakładu Tenneco 
Automotive w Rybniku  
Wiceprezes Izby Rzemieślniczej, 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości  
w Katowicach

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
    Działalność społeczną w środowisku menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Henryk Michalik
Kategoria: Kierujący dużą firmą produkcyjną
(rekomendacja Izby Rzemieślniczej w Katowicach)

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Jan Sarna – dr socjologii, ur. w 1948 r. w Kato-
wicach. Absolwent Wydziału Ekonomiczno – So-
cjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1972) 
oraz Katedry Stosunków Międzynarodowych 
i  Polityki Zagranicznej Akademii Nauk Społecz-
nych w Moskwie (1987). 

Jeden z  pionierów zarządzania fundacjami 
w Polsce. 

W 1992 roku objął funkcję dyrektora general-
nego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, 
którą z  inicjatywy profesora Zbigniewa Religi, 
współtworzył i  prowadzi do dziś. Organizator 
i  współtwórca działającego w  ramach Fundacji 
ośrodka naukowo - badawczo - wdrożeniowego 
pod nazwą Instytut Protez Serca. Współtwórca 
wysokiego prestiżu Fundacji w kraju i za granicą 
oraz jej wiarygodności jako instytucji zaufania 
publicznego, organizacji pożytku publicznego 
oraz niebudżetowego i niekomercyjnego ośrod-
ka naukowo-badawczego i wdrożeniowego. 

Promotor wdrożenia do praktyki klinicznej, 
skonstruowanych w  pracowniach Instytutu Pro-
tez Serca Fundacji polskich sztucznych komór 
wspomagania serca, oryginalnych biologicznych 
zastawek serca oraz skonstruowania pierwszego 
w Europie prototypu robota kardiochirurgiczne-
go. 

Osobiście zaangażowany w organizację i reali-
zację systemu szkolenia w  Polsce młodych kadr 
medycznych z krajów Europy Wschodniej w tym 
zwłaszcza zespołów operacyjnych z  Gruzji, Bia-
łorusi i  Ukrainy oraz w  utworzenie systemu po-
zyskiwania ze zwłok narządów tj. serc, rogówek, 
skóry, owodni i  naczyń, a  także jego wdrożenia  
do praktyki klinicznej. 

Pełnił funkcję koordynatora rządowego 
Programu Wieloletniego na Lata 2007 – 2012  
pn. “Polskie Sztuczne Serce”. Kierował panelami 
tematycznymi w  obszarze Zdrowia w  ramach 
regionalnych projektów foresight: „Priorytetowe 
Technologie dla Zrównoważonego Rozwoju Wo-
jewództwa Śląskiego” oraz „Foresight technolo-
giczny rozwoju sektora usług publicznych w Gór-
nośląskim Obszarze Metropolitalnym”.   

Od 1992 roku współorganizuje prestiżowe 
koncerty „Serce za serce”.

Zarządzana przez niego Fundacja posiada tak-
że status przedsiębiorstwa, którego średni roczny 
budżet wynosi ok. 10 mln PLN. Od jej ustanowie-
nia była i jest w pełni rozliczona z budżetem z ty-
tułu różnorodnych podatków, ceł i  innych opłat; 
ze swoimi partnerami w  kraju i  za granicą. Nie 
ma w  stosunku do nikogo żadnych zobowiązań 
finansowych. 

Działalność Jana Sarny na niwie społecznej 
i zawodowej została uznana m.in. poprzez nada-
nie mu Brązowego, Srebrnego, Złotego Krzyża 
Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodze-
nia Polski, odznaczenia “Zasłużony w  rozwoju 
woj. katowickiego” oraz medali: “Za zasługi dla 
górnictwa” i „Za zasługi dla obronności kraju”. 

Prywatnie jest wielbicielem muzyki klasycznej, 
lubi podróżować i  grać w  brydża, interesuje się 
historią państwa i prawa. 

Menedżer 25-lecia na Śląsku

dr Jan Sarna 
Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii w Zabrzu

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: dr Jan Sarna
Kategoria: Kierujący fundacją pożytku publicznego
(rekomendacja Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)
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Menedżer 25-lecia na Śląsku

Urodzony 10 października 1957 roku w  So-
snowcu. Ukończył studia wyższe na Wydziale 
Architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach 
uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta.

Pracę magisterską wykonał z  architektury na-
kierowanej na pozyskiwanie energii słonecznej. 
Praca ta została wysłana na konkurs najlepszych 
prac dyplomowych w Polsce.

Po studiach pracował w Kombinacie Budow-
lanym w Katowicach a następnie był dyrektorem 
firm polonijnych Radimex i Rolstick. 

Wspólnie z  kolegami  założył w połowie lat 80-
tych jedną z pierwszych spółek z o.o.;  PUTiRB PBP. 
Firma ta przetarła szlaki dla przyszłych innych no-
wych, dużych prywatnych firm na Śląsku. 

Następnie założył własną spółkę PRB Holdi-
mex. Ta firma jest już prawie 28 lat na rynku. Zaj-
muje się w niej działalnością projektową i budow-
laną i deweloperską. 

10 lat temu stwierdził, że powinno się trochę 
zmienić sposób nauczania młodzieży na polskich 
uczelniach. Należy ich lepiej przygotowywać do 
zawodu tak aby było im łatwiej wejść w  życie 
zawodowe. W tym celu założył uczelnię wyższą ; 
„Wyższą Szkołę Techniczną” w Katowicach. Dzisiaj 
na tej uczelni kształci się około 2.000 studentów 
na 10 kierunkach. Są to m.in   architektura, bu-
downictwo, grafika, projektowanie mody, gospo-
darka przestrzenna, reżyseria, realizacja obrazu 
filmowego, fotografia i inne.

Zamierza także uruchomić pierwszy w  Polsce 
prywatny kierunek kształcenia lekarzy.

6 lat temu założył i  uruchomił stację telewi-
zyjną TVS. Stacja ta nadaje przez 24 godziny na 
dobę przez satelitę i sieci kablowe. Można ją oglą-
dać w całej Europie. Sygnał jest także dostarczany  
do USA, Australii i Nowej Zelandii. Stacja ta pro-
muje naszą kulturę regionalną. Codzienne TVS 
emituje informacje, które są przygotowywane 
przez kilkunastu dziennikarzy. Stacja posiada  

portal internetowy www.tvs.pl.
Uruchomił także fundację TVS. Fundacja po-

maga; pokrzywdzonym przez los, zbiera pienią-
dze na operacje dla dzieci. Fundacja pomaga 
promować talenty a także wspiera inne fundacje.

5 lat temu uruchomił  nową firmę budowlaną 
Holdinwest. Firma ta specjalizuje się w  wykony-
waniu robót budowlanych na zlecenie.

2 lata temu powołał do życia Instytut Transferu 
Nowych Technologii. Obecnie oddaje do użytku 
pierwszy budynek Instytutu. Ma on około 7.000 
m kw. Jest to jeden z najnowocześniejszych bu-
dynków   w  Polsce. Wytwarza energię elektrycz-
ną z kolektorów słonecznych na elewacji, dachu 
i  świetlikach dachowych. Również w  podzie-
miach biurowca znajduje się turbina tri-genera-
cyjna wytwarzająca prąd.

W  tym instytucie ma się znajdować również   
ośrodek badawczy zajmujący się ograniczeniem 
emisji CO2.

Rok temu powołał nową firmę wspólnie 
z  przedsiębiorstwami gminnymi. Ma on zająć 
się realizacją spalarni śmieci. Firma nazywa się 
ZUTOŚ i ma siedzibę  w Sosnowcu. Jest na etapie 
procesu pozyskiwania pozwolenia na budowę. 
Będzie to pierwsza spalarnia śmieci na Śląsku wy-
twarzajca energi elektryczn.

Rok temu  uruchomił też  swoją stację radiową 
„Silesia 96,2 FM”. Stacja promuje nasz region i do-
starcza informacje z  naszego terenu. Ma zasięg 
w ponad 20 miastach śląskich.

Arkadiusz Hołda 
Prezes Zarządu Holdimex Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu TVS Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Mechaniczno - Ener-
getycznego Politechniki Śląskiej w  Gliwicach. 
Współzałożyciel oraz wiceprezes zarządu Gru-
py Delta Trans, która od ponad 25 lat obejmuje 
spółki działające w  międzynarodowym sektorze 
transportu, spedycji oraz logistyki. 

Po zakończeniu studiów pracował przez 10 lat 
na Bliskim Wschodzie gdzie był odpowiedzialny 
za przygotowywanie ofert, negocjacje kontrak-
tów budowlanych a  następnie ich realizację. 
Zdobyta wiedza oraz nabyte w świecie  umiejęt-
ności znakomicie przygotowały go do pełnienia 
obecnych funkcji a przede wszystkim do stawia-
nia  czoła licznie pojawiającym się przeszkodom 
na rynku transportowym. Konsekwentne dążenie 
do wyznaczonych celów, otwartość na innowacje 
i  niejednokrotnie podejmowanie ryzykowanych 
decyzji pozwoliły na znalezienie się zarządzanej 
przez Adama Ramsa  Delcie Trans w  czołówce 
operatorów logistycznych w Polsce i stać się roz-
poznawalną firmą na mapie Europy. 

Czynnie zaangażowany w  rozwój regionu, 
od lat udziela się w  instytucjach gospodarczych 

i menedżerskich mających wpływ na kształtowa-
nie sytuacji polskich przedsiębiorstw. Laureat licz-
nych nagród, m.in.  nagrody Osobowość Dekady 
Polskiej Logistyki przyznanej w  2012 roku przez 
wydawnictwo Eurologistics oraz Data Group Con-
sulting dla ludzi najbardziej zasłużonych dla roz-
woju polskiej logistyki w ostatniej dekadzie; wy-
różniony w konkursie Branżowi Liderzy Zmian za 
wdrożoną z  sukcesem autorską strategię zmian; 
nagrodzony Cezarem Śląskiego Biznesu przy-
znawanym najlepszym firmom regionu śląskiego 
a także Diamentem do Cezara Śląskiego Biznesu. 

Prelegent Europejskiego Kongresu Logistycz-
nego One Cargo,  Europejskich Kongresów Go-
spodarczych a  także Kongresów Spedytorów.  
Od 2015 roku jest Ambasadorem marki Volvo 
Trucks  i  członkiem Rady Ambasadorów Volvo 
Trucks w Polsce. 

Prywatnie pasjonat lotnictwa zasiadający  
za sterami własnego samolotu. Realizując pasje 
podobnie jak w  pracy zawodowej dąży do per-
fekcji i stawia przed sobą nowe wyzwania.Adam Rams 

Wiceprezes Zarzadu  
Grupy Delta Trans

Menedżer 25-lecia na Śląsku
Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Adam Rams
Kategoria: Zarządzający dużą firmą logistyczno-transportową
(rekomendacja Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów)

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Arkadiusz Hołda
Kategoria: Kierujący instytucjami projektującymi i realizującymi budownictwo
(rekomendacja Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów w Katowicach)
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Andrzej Korpak, Dyrektor Generalny Ge-
neral Motors Manufacturing Poland oraz GM 
Powertrain Szentgotthard

Związany z  koncernem General Motors  
od 1997 roku, gdzie w  zakładzie Opel Polska 
(obecnie General Motors Manufacturing Poland) 
piastował stanowisko kierownika ds. BHP, na-
stępnie od 2002 r. dyrektora działu personalnego  
i  od 2005 r. zastępcy dyrektora ds. produkcji. 
W  okresie od kwietnia 2007 r. do marca 2010 r. 
dyrektor fabryki ISPOL w  Tychach. W  kwietniu 
2010 r. powołany na stanowisko Dyrektora fabry-
ki General Motors Manufacturing Poland w Gliwi-
cach. Po połączniu, w  listopadzie 2013 r., spółek 
GM Manufacturing Poland w Gliwicach oraz GM 
Powertrain Polska w Tychach Dyrektor Generalny 
GM Manufacturing Poland. Od listopada 2015 r. 
Dyrektor Generalny zakładu General Motors Ma-
nufacturing Poland oraz GM Powertrain Szent-
gotthard.

Ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Zakład General Motors Manufacturing 
Poland w Gliwicach

W  ciągu niemal dwóch dekad od inaugura-
cji zakład Opla w  Gliwicach odgrywał kluczową 
rolę w  produkcji kilku spośród najważniejszych 
pojazdów z  portfolio firmy. Fabryka ta, otwarta 
w  październiku 1998 r., ma kluczowe znaczenie 
dla europejskiej branży motoryzacyjnej.

Składająca się z  trzech oddziałów: zakładu 
produkcji samochodów osobowych, zakładu pro-
dukcji silników oraz Centrum Usług Wspólnych. 
General Motors Manufacturing Poland stanowi 
integralną część firmy Opel. Centrala firmy znaj-
duje się w Gliwicach, gdzie oprócz m.in. zupełnie 
nowego Opla Astry w  wersji hatchback produ-
kowany jest także kabriolet Cascada oraz Astra J 
w wersjach sedan, GTC i OPC.

Zakład Opla w  Gliwicach jest jednym z  naj-
większych pracodawców w regionie, zatrudniają-
cym obecnie 3 900 osób i jednym z największych 
eksporterów w Polsce. Jest to także jeden z naj-
lepszych zakładów GM pod względem zużycia 
energii dzięki projektom środowiskowym doty-
czącym optymalizacji zarządzania energią.

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Dr Andreas Glenz, założyciel i od 20 lat Prezes 
Zarządu firmy PREVAC sp. z o.o.. Absolwent Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie, dziś rów-
nież VIP i Ambasador marki AGH. Przez wiele lat 
pełnił funkcję pracownika naukowego oraz szefa 
technicznego na Uniwersytecie w Heidelbergu. 

Za zasługi dla województwa śląskiego został 
odznaczony przez Sejmik Województwa Śląskie-
go „Srebrną Odznaką Honorową”. Członek Komi-
tetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji 
przy Urzędzie Marszałkowskim. 

Dr Glenz angażuje się w  poprawę jakości na-
uczania zawodowego od przedszkoli aż po szkoły 
wyższe. Wspiera inicjatywy charytatywne i lokal-
ną przedsiębiorczość.

Jego starania docenia również lokalna społecz-
ność co potwierdza tytuł „Człowieka Roku 2014” 
w dwóch kategoriach, jaki dr Glenz uzyskał w ple-
biscycie tuwodzislaw.pl.

PREVAC to wiodący producent aparatur na-
ukowo-badawczych służących głównie do two-
rzenia nowych materiałów a tym samym nowych 
technologii poprzez różne techniki kompono-
wania materiałów jak i  ich analiz właściwości 
fizyko-chemicznych w  warunkach wysokiej i  ul-
tra-wysokiej próżni. Firma koncypuje, projektuje, 
produkuje i  dostarcza kompletne aparatury na-
ukowo-badawcze jak i  komponenty, urządzenia 
elektroniczne i oprogramowanie dedykowane do 
obsługi produktów firmy jak oraz innych produ-
centów. Firma działa na rynku już 20 lat, zatrud-
nia ponad 200 pracowników i obsługuje 63 kraje.  
Na całym świecie pracuje już kilkaset urządzeń 
firmy PREVAC, które kreują lepsze jutro poprzez 
rozwój energetyki, medycyny, elektroniki, moto-
ryzacji, nanotechnologii, badań kosmicznych, itp. 
Na aparaturze PREVAC opracowywane są między 
innymi nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne, któ-
re mają na celu znaleźć bezpieczne i pewne źró-
dło zaopatrzenia w energię w przyszłości. Celem 
jest opracowywanie specjalnej farby elewacyjnej, 
która zasilałaby w prąd budynki nią pomalowane 
– to całkowite uniezależnienie od innych źródeł 
zasilania. Koncern BMW zawdzięcza nowocze-
snym klejom opracowanym na sprzęcie PREVAC 

możliwość łączenia aluminium ze stalą. Naukow-
cy z Centrum Cyklotronowego w Instytucie Fizy-
ki Jądrowej PAN, dzięki produktom firmy mają 
możliwość leczenia nowotworów przy użyciu 
najnowocześniejszej terapii protonowej. Metoda 
ta polega na „strzelaniu” protonami w nowotwór 
znajdujący się nawet do 30cm w  głębi ciała pa-
cjenta. Metodę można stosować również w przy-
padku nowotworów u  dzieci. PREVAC ma swój 
udział również w badaniach kosmicznych. Sateli-
ty naukowe „LEM” oraz “HEWELIUSZ” (projekt BRI-
TE-PL) testowane przy udziale aparatury PREVAC 
zostały wystrzelone na orbitę okołoziemską.

Wszystkich zastosowań aparatur naukowo-
-badawczych firmy PREVAC nie sposób wyliczyć. 
Na ich przykłady napotykamy się bardzo często 
w  życiu codziennym – począwszy od warstw 
antyścieralnych na narzędziach czy biżuterii, 
poprzez ubrania membranowe, aż po lakiery na 
bazie nanorurek, nanoelektronikę, biozgodne 
stenty ortopedyczne czy zastawki serca, itp.

Firma jest wizytówką Polski na światowym 
rynku innowacji i  technologii hi-tech. Na swoim 
koncie posiada wiele nagród i wyróżnień, w tym 
m. in. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, ty-
tuły Innowatora Śląska, IT Leader, Perła Quality In-
ternational, Innowacyjna Firma Roku 2014, laure-
at programu Stawiamy na Jakość, Polski Produkt 
Przyszłości, itp.

dr Andreas Glenz 
Prezes Zarządu PREVAC Sp. z o.o.

Firma 25-lecia na Śląsku
Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Prevac Sp. z o.o. w Rogowie
Kategoria: Średnia firma innowacyjna 
(rekomendacja Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów w Katowicach)
               za:
- konsekwentne zwiększanie potencjału rozwoju firmy
- zdobycie mocnej pozycji na światowym rynku urządzeń do badań naukowych - szczególnie w próżni
- pozyskanie pozycji solidnego pracodawcy na lokalnym rynku
- dobre wyniki techniczno-ekonomicznej w działalności wytwórczej

Firma 25-lecia na Śląsku

Andrzej Korpak 
Dyrektor Generalny General Motors 
Manufacturing Poland Gliwice

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został:  General Motors Manufacturing Poland Gliwice
Kategoria: Duża firma produkcyjna 
(rekomendacja Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Gliwicach) 
               za:
- stworzenie czołowego - nowoczesnego zakładu produkcyjnego w regionie
- konsekwentne wprowadzenie do produkcji nowych modeli samochodów
- mocną pozycje wśród zakładów GM w Europie
- pełnienie roli solidnego pracodawcy dla mieszkańców Gliwic i sąsiednich miast

Firma 25-lecia na Śląsku

Piotr Wojaczek - absolwent Politechniki Ślą-
skiej, doktorant INE PAN, od roku 1996, Prezes Za-
rządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A., współtwórca i realizator  strategii marketin-
gowej spółki, której wdrożenie w  ciągu minio-
nych kilkunastu lat zaowocowało realizacją blisko  
300 projektów przemysłowych przez ponad 250 
firm polskich i zagranicznych, które zainwestowa-
ły ponad 23 miliardy złotych i zatrudniają 56000 
pracowników. Jest przewodniczącym Konferencji 
Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, wice-
prezesem RIG, członkiem  Komitetu Sterującego 
Regionalnej Strategii Innowacji województwa 
Śląskiego. Od roku 2007 prowadzi intensywne 
prace nad utworzeniem płaszczyzny  współpracy 

śląskich firm motoryzacyjnych efektem czego jest 
powstanie  w 2011 roku klastra motoryzacyjnego 
„Silesia Automotive”.

Laureat licznych  nagród w tym: przyznawanej 
w ramach programu ISTTD ARCHITECTS & PIONE-
ERS AWARDS PROGRAM w kategorii DEVELOPING 
NATION AWARD (nagroda ISTTD Los Angeles 
za wkład w  rozwój gospodarki, ze szczególnym 
uwzględnieniem poprawy standardów życia 
obywateli),Złotego Lauru Umiejętności i  Kom-
petencji  w  kategorii menedżerów, liderów spo-
łeczno-gospodarczych, tytułu „Menedżer roku” 
przyznanego przez  Śląskie Stowarzyszenie Me-
nedżerów.

Piotr Wojaczek 
Prezes Zarządu KSSE S.A.

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniona została:  

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach
Kategoria: Instytucja wsparcia biznesu 
(rekomendacja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)
               za:
- dobrą realizację Kontraktu dla Województwa Katowickiego z początku lat 90-tych.
- stworzenie odpowiedniej infrastruktury służącej inwestorom
- konsekwentne działania promocyjno-marketingowe powodujące stały przyrost potencjału strefy
- utworzenie ok. 55 tysięcy miejsc pracy w obrębie strefy

Artur Tomasik - absolwent Politechniki Śląskiej 
w  Gliwicach. Posiada dyplom MBA (Master of 
Business Administration) oraz Die Akademie fur 
Fuhrungskrafte der Wirtschaft w  Bad Harzburg. 
Ukończył też studia podyplomowe na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach oraz Międzynarodo-
wej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. 
Od 2007 roku Prezes Zarządu Górnośląskiego 
Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej 
Katowice Airport. Wcześniej pracował w  instytu-
cjach finansowych, głównie bankach. Od 2011 
roku także Prezes Zarządu Związku Regionalnych 
Portów Lotniczych.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA od 1994 
roku z  sukcesami zarządza Katowice Airport. 
W 2015 roku port obsłużył ponad 3 mln podróż-
nych oferując siatkę połączeń regularnych i czar-
terowych obejmującą 95 tras. W ostatnich latach 

GTL SA z  powodzeniem realizowało projekty 
w  ramach największego w  historii lotniska pro-
gramu rozbudowy infrastruktury o łącznej warto-
ści prawie 500 mln zł, z czego 164 mln zł to pozy-
skane przez Spółkę dofinansowanie z  Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej. Najważniejszym 
wydarzeniem inwestycyjnym, było zakończenie 
budowy nowej drogi startowej o długości 3,2 km 
oddanej do użytku w maju zeszłego roku. Nieca-
ły miesiąc po inauguracji funkcjonowania nowej 
drogi, pierwsi pasażerowie skorzystali z  termi-
nalu pasażerskiego C. Uruchomienie obiektu, 
w którym obsługiwany jest cały ruch przylotowy, 
pozwoliło podnieść jakość obsługi pasażerów 
i  zwiększyć przepustowość. Zakończono także 
budowę nowych dróg kołowania oraz płyty po-
stojowej dla samolotów cargo i płyty do odladza-
nia samolotów.

Firma 25-lecia na Śląsku

Artur Tomasik 
Prezes Zarządu GTL S.A.

Decyzją zarządu ŚSM wyróżnione zostało: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach
Kategoria: Rozwój regionalnej logistyki biznesowej 
(rekomendacja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)
               za:
- konsekwetną rozbudowe bazy lotniskowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach
- systematyczny wzrost ilości przewozów pasażerskich i cargo w okresie ostatniej dekady
- dobre wyniki techniczno-ekonomiczne z działalności
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ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
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BetaMed S.A. – największa firma medyczna 
w  Polsce w  opiece długoterminowej, zatrudnia 
3000 osób, posiada 82 filie na terenie 11 woje-
wództw. Istnieje na rynku od 15 lat i zajmuje się 
opieką nad osobami przewlekle chorymi i  star-
szymi, realizowaną w warunkach domowych oraz 
w nowo otwartej Clinice BetaMed  Medical Active 
Care w Chorzowie. 

BetaMed S.A. świadczy usługi dla ponad 5 ty-
sięcy pacjentów w zakresie pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej i wentylacji mechanicznej w ra-
mach umowy z  Narodowym Funduszem Zdro-
wia.  Dla pacjentów, którzy ze względu na swój 
stan zdrowia nie mogą samodzielnie oddychać 
i  potrzebują takiego sprzętu medycznego jak  

respirator, koncentrator tlenu, ssak etc., realizo-
wana jest opieka w  warunkach domowych lub 
wentylacja mechaniczna podczas całodobowych 
pobytów w Clinice BetaMed MAC. W swojej ofer-
cie Clinica podsiada również nowoczesną rehabi-
litację i  kompleksowe rozwiązania dla seniorów 
– pobyty całodobowe oraz dzienne. Misja Beta-
Med S.A. realizowana jest poprzez zapewnienie 
pacjentom kompleksowych usług medycznych, 
otaczając opieką całą rodzinę od dnia narodzin 
do jesieni życia. Poczucie komfortu i bezpieczeń-
stwa gwarantujemy poprzez najwyższą jakość 
naszych świadczeń realizowanych w miłej atmos-
ferze, z poszanowaniem godności pacjenta.

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: BetaMed S.A. w Katowicach
Kategoria: Firma usług medycznych
(rekomendacja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)
               za:
- wysoką jakość usług medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych
- zwiększenie potencjału poprzez rozbudowę i nowe oferty usług Cliniki BetaMed  Medical Active Care 
   w Chorzowie
- postawienie na aktywizację lokalnego środowiska - szczególnie ludzi starszych

Firma Roku 2015 na Śląsku

Beata Drzazga 
Prezes Zarządu BetaMed S.A.

Menedżer roku 2015 na Śląsku

Firma Meritum Projekt powstała w  2005 roku 
z przekształcenia firmy Biuro Usług Inżynierskich 
która została założona w 2001 roku.

Firma zajmuje się z  pasją i  misją wykonywa-
niem usług projektowych w interdycyplinarnych 

dziedzinach  inżynierii. tj. :
• Drogi Kołowe i Szynowe,
• Kontrukcje mostowe i kubaturowe,
• Intalacje i sieci sanitarne,
• Zaopatrzenie w wodę,
• Ciepłownictwo
• Teletechnika ,Teleinformatyka, Monitoring,
• Oświetlenie uliczne i obiektow,
• Budownictwo wodne i hydrotechniczne.
Biuro od momentu powstania do dnia dzisej-

szego wykonało ponad 170 projektów  które 
w większości są zrealizowane.

Natomiast   w  2015 roku biuro Meritum   jako 
autor projektu otrzymało   nagrodę   magazynu 
“Magazynu Autostrady” za modernizację drogi 
krajowej DK-94 na terenie Dąbrowy Górniczej, 
nagrodzoną w Ogólnopolskim konkursie “Moder-
nizacja Roku 2014”. 

Marek Myrcik. Ukończone studia   iżynierskie 
w 1997 rok na Politechnice Śląskiej w Gliwicach - 
Wydział Budownictwa. 

  Praca dyplomowa została oceniona jako 
“celująca”  i  wyróżniona nagrodą im. Stanisława 
Brzozowskiego   za najlepsze prace dyplomowe 
wykonane na politechnice śląskiej. W 2001 ukoń-
czone studia magisterskie na Politechnice Śląskiej 
w  Gliwicach - Wydział Budownictwa - kierunek 
technologiczno - menedżerski.

Następnie ukończone studia podyplomowe 
w  zakresie Wycen i  zarządzania nieruchomo-
ściami oraz liczne kursy branżowe. W  1998 Roz-
poczęcie pracy   w  Drogowej Trasie Średnicowej 
S.A w biurze projektów na stanowiskach od asy-
stenta do Projektana.   W  2001 roku uzyskanie 
uprawnień budowlanych projektowych oraz wy-
konawczych w  specjalności konstrukcyjno- bu-
dowlanej  - bez ograniczeń. Szerokie uprawnienia 
umożliwiają wykonywanie szerokiego wachlarza 
zamówień. Od 2005roku ropoczęcie pracy przy 
realizacji kontraktów Drogowej Trasy Średnicowej 
na stanowiskach od inspektora nadzoru, główne-
go inspektora robót drogowych i  mostowych, 
iżyniera rezydenta kończywszy na funkcji Inży-
niera kontraktu. Lączna wartość nadzorowanych 
prac przekracza 1mld zł. Doświadczenie zdobyte 
w  Drogowej Trasie Średnicowej zrówno projek-
towe jak i realizacyjne pozwoliło na samodzielne 
ropoczęcie działaności inżynierskiej   pod nazwą 
Meritum Projekt zarówno jako biuro projektów 
jak i Inwestor zastępczy. Obecnie firma rozwija się 
wielotorowo czego przykładem jest powołanie 
nowego podmiotu gospodarczego pod nazwą 
VogelBahn ukierukowanego na innowacyjne 
rozwiązania w komunikacji , enegetyce i ekologii. 

Marek Myrcik
Prezes Zarządu Meritum Projekt 
Katowice

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Wyniki kierowanej firmy w 2015 roku
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Marek Myrcik
Kategoria: Kierujący firmą usług projektowych w budownictwie  
(rekomendacja Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów)

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe 
„KOLTECH” jest uznanym w  kraju i  na świecie 
producentem maszyn i  urządzeń technicznych, 

w  szczególności specjalistycznych obrabiarek 
i  ich wyposażenia, przeznaczonych dla obsługi 
i regeneracji taboru szynowego.

Działalność gospodarcza firmy „KOLTECH” 
która rozpoczęła się w 1991 roku od samego po-
czątku związana była z  ziemią raciborską i  była 
nośnikiem postępu technicznego, promowania 
kultury technicznej wywodzącej się z tradycji wie-
lu pokoleń konstruktorów, technologów i monte-
rów maszyn mających swoje korzenie w Regionie 
Raciborskim.

Projektowane, wytwarzane i  sprzedawane 
przez „KOLTECH” produkty zawsze wyprzedzały 
aktualne technologie, zawierały ogromny po-
tencjał intelektualny świadczący o  doskonałej 
znajomości stanu techniki na świecie w  wielu 
dziedzinach.

„KOLTECH” od 25 lat był miejscem pracy dla 
ludzi Raciborza i  jego okolic, systematycznie 
rozwijał swoje zaplecze intelektualne i  produk-
cyjne, systematycznie zwiększając swój potencjał 
miejsc pracy a  tym samym doskonale wpisywał 
się w  strategię rozwoju całego regionu Racibor-
skiego. 

W  2014 roku „KOLTECH” rozpoczyna budowę 
w  strefie ekonomicznej Raciborza nowej hali 

produkcyjnej oraz zaplecza socjalno-biurowego 
które kończy w maju 2015r.  dając zatrudnienie, 
możliwości specjalizacji i  rozwoju szerokiej ka-
drze technicznej, handlowej która dzięki temu 
już dzisiaj może przyswoić wysoką kulturę tech-
niczną, nauczyć się samodzielności oraz kompe-
tencji. Nowa hala znacząco podniosła możliwości 
wykonawcze firmy, pozwoliła adoptować i  sto-
sować najnowocześniejsze technologie a  dzięki 
temu pozyskiwać prestiżowe kontrakty na całym 
świecie.

Sprzedając swoje wyroby począwszy od Azji 
poprzez wiele krajów Europy, Afrykę Południową, 
Amerykę Południową „KOLTECH” przygotował 
i stosuje najnowocześniejsze modele organizacji 
produkcji, serwisu oraz handlu promując jedno-
cześnie w  wielu krajach naszego globu kulturę 
techniczną, symbole, tradycje i obyczaje regionu 
w którym tworzy, produkuje i się rozwija.

Przez ostatnie lata w  oparciu o  całkowicie 
swoją dokumentację konstrukcyjną, Koltech wy-
produkował  i sprzedał 95 szt. maszyn i urządzeń 
z czego praktycznie połowa to obrabiarki do re-
generacji taboru szynowego.

Firma Roku 2015 na Śląsku

Albert Robert Polak 
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Decyzją zarządu ŚSM wyróżnione zostało: 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Koltech Sp. z o.o. w Raciborzu
Kategoria: Średnia firma produkcyji maszyn i urządzeń
(rekomendacja Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach)
               za:
- stały rozwój firmy poprzez udoskonalanie produktów i technik zarządzania
- dynamiczny marketing na miedzynarodowym rynku maszyn do utrzymania i renowacji pojazdów szynowych
- pierwszy w historii kontrakt dla renomowanych kolei francuskich SNCF
- intensywny wzrost sprzedaży z powodu optymalnego wykorzystania możliwości stworzonych przez nową inwestycję w strefie ekonomicznej
- równoległa realizacja trzech dużych projektów wyposażania zajezdni tramwajowych w Polsce 
- aktywny udział w szkoleniu młodych kar produkcyjnych

Początki Firmy Goliard sięgają roku 1991, kiedy 
to w  Rędzinach koło Częstochowy Jerzy Urbań-
czyk – obecnie Prezes Firmy oraz Bogumił Gonera  
- Wiceprezes postanowili założyć spółkę cywilną 
zajmującą się produkcją i sprzedażą makaronów.  
Pomysł w krótkim okresie czasu okazał się strzałem  

w  dziesiątkę. W  1995 r. Spółka Cywilna została 
przekształcona na Goliard Sp. z o.o.

Jako jedna z  pierwszych Firm w  Polsce roz-
poczęła produkcję makaronów jajecznych 
tradycyjną metodą walcowaną. Pierwszym 
i  sztandarowym produktem Firmy był maka-
ron rosołowy zwany najpierw Rędzińską Nitką 
Domową a  obecnie Nitką Domową Luksusową  
5 Jajeczną. Produkt ten, dzięki swym wyśmie-
nitym walorom smakowym w  bardzo szybkim 
czasie pozwolił Firmie wyrosnąć z  producenta 
regionalnego na Firmę o ogólnokrajowej marce. 

Firma Goliard jest jednym z  wiodących pol-
skich producentów makaronów . W  ofercie zna-
leźć można szeroką gamę makaronów najwyższej 
jakości począwszy od makaronów jajecznych tj. 
nitki, wstążki, gniazda, wstęgi poprzez makarony 
z najwyższej jakości mąki durum  - świderki, rurki, 
muszelki, kokardki itp. W asortymencie znajdują 
się również makarony smakowe – ze szpinakiem, 
makaron orkiszowy, makaron ze szpinakiem i po-
midorami, z  lubczykiem i  czosnkiem niedźwie-
dzim.

W chwili obecnej jako pierwsza firma  w kraju 
uruchomiona została linia do produkcji makaro-
nu Lane Kluski. Jest to makaron 4 jajeczny wypro-
dukowany z najlepszych mąk. Posiada najlepsze 
cechy makaronu domowego charakteryzujący 
się nieregularnym kształtem oraz szorstką po-
wierzchnią.

Firma posiada również własne laboratorium 
gdzie każda dostawa surowców jak również 
każda partia gotowego wyrobu jest dokładnie 
sprawdzana zgodnie z  wszystkimi Unijnymi wy-
mogami, co pozwala oferować wszystkim klien-
tom bezpieczne towary o najwyższej i od lat nie-
zmiennej jakości. Posiadamy certyfikowane 

systemy zarządzania jakością BRC i IFS co nam 
pomaga w  stałej kontroli procesów zarządzania 
produkcja, jakością oraz dbaniem o ochronę śro-
dowiska.

Nasze makarony można kupić w  całej Polsce 
zarówno na rynku tradycyjnym jak i  nowocze-
snym. Nasze makarony kupują także zagraniczni 
konsumenci. Od 1996 roku eksportujemy go  
do USA, Niemiec, Kanady i Australii.

Jerzy Urbańczyk 
Prezes Zarządu Goliard Sp. z o.o.

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Goliard Sp. z o.o. Rudniki
Kategoria: Średnia firma produkcyjna
(rekomendacja Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach)
               za:
- dobre wyniki techniczno-ekonomiczne w 2015 roku
- realizowaną z sukcesem intensywną akcje marketingową w zakresie sprzedaży produktów
- uruchomienie nowych produktów rynkowych

Firma roku 2015 na Śląsku
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Inżynier Budownictwa Ogólnego, Politechnika 
Śląska w Gliwicach. W 1993 roku ukończyła Stu-
dium Podyplomowe na Uniwersytecie Warszaw-
skim  „Pieniądz i Bankowość”  a w 2000 roku  Stu-
dium Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach „Rzeczoznawstwo Majątkowe”.

Od 1990 roku  związana  z  bankowością , roz-
poczęła pracę  jako  inspektor kredytowy,  następ-
nie jako Dyrektor  Oddziału  Banku Handlowego 
w  Zabrzu, od  2002 roku związana  z  Bankiem 
Ochrony Środowiska pełniąc funkcję Zastępcy 
Dyrektora a  następnie Dyrektora Regionalnego. 
Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora  Regional-
nego w Banku Millennium S.A.

Bożena Kania ma bardzo duże doświadczenie 
korporacyjne. Była i  jest nadal zaangażowana 
w zapewnienie finansowania  dla różnego rodzaju  

firm w  różnych sektorach. Ma  również bogate 
doświadczenie w  zakresie finansowania projek-
tów ekologicznych . 

Za zaangażowanie w proces strukturyzowania 
finansowania dla przedsiębiorstw była odznacza-
na przez Przedsiębiorców  m.in.  złotą odznaką 
przyznaną przez Kombinat Koksochemiczny 
w Zabrzu .

Jej pasją jest ochrona środowiska. Za działal-
ność  na rzecz ochrony środowiska  w 2009 roku 
została odznaczona „Złotą Odznaką Honorową  
za zasługi dla Województwa Śląskiego”

 Pracę zawodową łączy z działalnością społecz-
ną. Od 2004 roku jest członkiem Rady Polskiej 
Izby Ekologii.

Prezes Zarządów Krajowego Stowarzyszenia 
Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) i Stowa-
rzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowe-
go (SWBN) zrzeszających pracowników pionów 
ochrony i wszystkich osób zainteresowanych pro-
blematyką bezpieczeństwa narodowego, ochro-
ny informacji i danych osobowych. 

Inicjator i  współtwórca pierwszych w  Polsce 
Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji 
Niejawnych, Danych Osobowych i  Innych Praw-
nie Chronionych w  Administracji i  Biznesie pro-
wadzonych już dziś na wielu wyższych uczelniach 
w Polsce. 

Organizator wielu specjalistycznych kursów, 
forum, kongresów, warsztatów i  innych szkoleń 
z zakresu ochrony informacji i danych osobowych 
kierowanych do różnych grup i środowisk zawo-
dowych. Uczestnik wielu prestiżowych targów 
militarnych i branżowych security. 

Promotor i animator innowacyjności w ochrony  

informacji oraz producent filmów i wydawca ksią-
żek związanych tematycznie z bezpieczeństwem 
narodowym, ochroną informacji niejawnych, biz-
nesowych i danych osobowych. 

Pomysłodawca i założyciel jedynego w Polsce 
specjalistycznego Radia TOP SECRET, które uświa-
damia, wspiera i promuje tematykę bezpieczeń-
stwa informacyjnego i  gospodarczego państwa 
podkreślając polskość i  patriotyzm kultywując 
jednocześnie tradycje narodowe. 

Aktywnie zaangażowany w pracach Regional-
nej Izby Gospodarczej w Katowicach, gdzie pełni 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Izby i Prze-
wodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Biznesu 
oraz w Śląskim Stowarzyszeniu Menedżerów.

Za prowadzoną działalność społeczną wyróż-
niony Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego i  Złotą Odznaką Za Za-
sługi dla Uniwersytetu Śląskiego. 
Pułkownik WP w stanie spoczynku.

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW
NOTKI BIOGRAFICZNE

Mieczysław Tadeusz Koczkowski  
Prezes Zarządów Krajowego 
Stowarzyszenia Ochrony Informacji 
Niejawnych i Stowarzyszenia 
Wspierania Bezpieczeństwa 
Narodowego

Bożena Kania 
Dyrektor Regionalny  Banku 
Millennium S.A.

Oprócz działalności zawodowej Pan Ryszard 
Łach wykazuje aktywność w  pracy społecznej, 
wspierając organizacje pożytku publicznego 
i  społeczności lokalne, działające na rzecz ich 
mieszkańców, rokrocznie sponsoruje organizację 
festynów w Spółdzielniach Mieszkaniowych w re-
gionie. Od 2008 roku jako współzałożyciel jednej 
ze śląskich Fundacji, realizuje statutowe założe-
nia działając na rzecz osób starszych, niepełno-
sprawnych oraz ubogich rodzin inicjując prace 
aktywizujące podopiecznych fundacji.  W ramach 
współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach fir-
ma JANTAR wspiera młodych architektów, orga-
nizując konkursy studenckie, wyłaniając i nagra-
dzając najzdolniejszych studentów, tworzących 
innowacyjne koncepcje rewitalizacji.

Długoletnia działalność na rynku w  branży 
budowlanej, doświadczenie w  realizacji wie-
lu projektów utwierdza nas w  przekonaniu,  
że rzetelność kupiecka to podstawa. Nie używa-
my sztuczek marketingowych – po prostu realizu-
jemy, liczne rekomendacje zadowolonych Inwe-
storów w  naszym portfolio, stanowią najlepszą 
wizytówkę dla stosowanych przez nas praktyk. 

Nasze realizacje są dostępne dla wszystkich, któ-
rzy chcieli by pozyskać informacje na ich temat. 
Wieloletnie gwarancje na wykonane prace, po-
zwalają naszym Klientom poczuć się bezpiecznie, 
preferujemy jasne i  czytelne zasady, opieramy 
się na ogólnodostępnych cennikach, stosujemy 
tylko najlepsze materiały renomowanych firm 
i współpracujemy z najlepszymi kontrahentami. 

Firma JANTAR działa na rynku usług budowla-
nych od blisko 22 lat, od tego czasu niezmiennie 
tworzymy miejsca pracy. W skład naszego zespo-
łu wchodzą doskonale wyszkoleni pracownicy, 
posiadający najlepsze uprawnienia budowlane. 
W związku z dynamicznym rozwojem i realizacją 
kilku atrakcyjnych projektów aktualnie prowadzi-
my rekrutację. 

Niezmiennie kierujemy się przekonaniem, 
że nasze sukcesy możemy osiągać tylko dzięki 
współpracy w  sprzyjającej i  niepowtarzalnej at-
mosferze – dlatego dbamy, aby nasi pracownicy 
przechodzili nie tylko obowiązkowe szkolenia, 
ale i takie, które znacznie wpływają na ich rozwój 
osobowy. Firma JANTAR, to swego rodzaju ro-
dzinne przedsiębiorstwo.

Ryszard Łach 
Właściciel PHU Jantar Gliwice

Menedżer roku 2015 na Śląsku
Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Wyniki kierowanej firmy w 2015 roku
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Ryszard Łach
Kategoria: Kierujący firmą usług projektowo - wykonawczych w budownictwie
(rekomendacja Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów w Katowicach)

Jerzy Weindich – mistrz rzeźnik – wędliniarz, 
jako długoletni pracownik Państwowych Zakła-
dów Mięsnych, a  potem współwłaściciel firmy 
wędliniarskiej ma w  swoim środowisku opinię 
EXPERTA, nie tylko w  zakresie branży rzeźniczo 

– wędliniarskiej, ale również w zakresie środków 
produkcji i  to zarówno spożywczych jak i  prze-
mysłowych. Wielokrotnie nagradzany i odznacza-
ny jako osoba aktywna w branży i   mająca duży 
wpływ na rozwój gospodarki na śląsku. 

Spośród właścicieli wielu Polskich firm zaj-
mujących się zaopatrzeniem branży mięsnej na 
uwagę zasługuje sylwetka Jerzego Weindicha. 
Firma Pana Jerzego,- Weindich Sp. J.  jest znana 
na rynku od 25 lat, wypracowała sobie opinię, 
której konkurencja może jej jedynie pozazdrościć. 
Wspominając o cechach charakterystycznych dla 
Pana Jerzego Weindicha należy podkreślić jego 
skromność, która uwydatnia się szczególnie 
w chwili, kiedy przechodzimy do Jego osobistych 
nagród i  odznaczeń, o  których mówi niechęt-
nie. Nie możemy jednak pominąć dotyczących 
chociażby odznaczenia srebrną odznaką Jana 
Kilińskiego i  wybrania p. Weindicha Prezesem 
Śląskiego Cechu Gastronomii. Podsumowując 
dokonania, osiągnięcia, plany oraz liczne patenty,  
które ma na swoim koncie, tytuł Rzemieślnika 
roku (2012r.), Srebrny Laur Umiejętności i  Kom-
petencji przyznany przez RIG Katowice, Medal 
Honorowy SRW RP w  uznaniu wybitnych zasług 
w szerzeniu tradycji rzeźniczych i wędliniarskich, 
Medal Ignacego Mościckiego za osiągnięcia 
w  dziedzinie gospodarki przyznany przez Pre-
zydenta Miasta Chorzowa. W  maju 2015 r. Jerzy 
Weindich otrzymał Srebrną Odznakę Honorową 

za Zasługi dla Województwa Śląskiego. To znako-
mite odznaczenie państwowe jest przyznawane 
nielicznym tylko osobom, które w sposób wybit-
ny przyczyniły się do rozwoju regionu.

W  styczniu 2016r. Jerzy Weindich, otrzymał 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju  
Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej z  rąk Mini-
stra Gospodarki w  siedzibie Związku Rzemiosła 
Polskiego. To już drugie tak ważne i  prestiżowe 
odznaczenie dla p. Jerzego. Nic dziwnego, że fir-
ma jest laureatem wielu prestiżowych nagród jak 
chociażby wielokrotnego tytułu Solidna Firma, 
oraz posiada na swoim koncie wiele certyfikatów 
bezpieczeństwa handlowego.

Jerzy Weindich poproszony o  wskazanie naj-
istotniejszego elementu, który gwarantuje suk-
ces na miarę powstania i rozwoju firmy Weindich  
odpowiada, że dla Niego zawsze najważniejsza 
była jest i będzie rodzina. 

Jerzy Weindich pytany o  receptę na sukces 
odpowiada z  uśmiechem: - Wybierz ludzi, któ-
rzy gotowi są sprostać wyzwaniom i  oddać się 
bez reszty temu, co robią. Dodaj sprawdzonych 
partnerów biznesowych. Pamiętaj o  zasadach 
i  o  swoich klientach. Do całej zawartości dołącz 
wyśmienity serwis i  obsługę. Połącz to wszyst-
ko w  odpowiednich proporcjach, z  wiedzą i  ze 
szczyptą tradycji, a powstanie branżowa czołów-
ka najlepszej jakości.

Menedżer Roku 2015 na Śląsku

Jerzy Weindich 
Współwłaściciel Weindich Sp. J. 
w Chorzowie

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Wyniki kierowanej firmy w 2015 roku
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Jerzy Weindich
Kategoria: Kierujący średnią firmą rodzinną
(rekomendacja Izby Rzemieślniczej w Katowicach)
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Polska gospodarka rozwija się dziś w solidnym tempie. I choć 
w otoczeniu zewnętrznym nie brakuje zagrożeń, to jest szansa że 
wkracza w fazę dłuższego ożywienia, które może potrwać trzy, 
cztery lata. Patrząc na to jednak w dłuższym horyzoncie trzeba po-
stawić  pytanie czy nie jest to już ostatni okres tak silnej ekspan-
sji polskiej gospodarki?  Łatwe do uzyskania rezerwy rozwojowe 
naszej gospodarki wyczerpują się. Dotyczy to w szczególności 
trendów demograficznych oraz skuteczności modelu opartego na 
imitacji i niskich kosztach pracy. Prognozy jednoznacznie wskazują 
na stopniowe wyludnianie się kraju i starzenie się społeczeństwa, 
co spowoduje zmianę relacji na rynku pracy-przy malejącej podaży 
wzrastać będzie presja na wzrost płac. To jednak nie wszystko. Po 
pierwsze wygasa tzw. renta pokojowa, przez lata: w związku z sy-
tuacją geopolityczną, gospodarka mogła ponosić relatywnie małe 
koszty zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obywatelom. Epoka 
ta jednak się już skończyła i za czym będą musiały pójść  znacznie 
większe wydatki na obronność . Po drugie narasta presja proekolo-
giczna - dziś polska jest trzecią pod względem intensywności emisji 
(w przeliczeniu na jednostkę PKB) gospodarką w UE. Dostosowa-
nie się do wymogów ekologicznych będzie rodzić koszty, które 
przełożą się na gospodarkę w postaci np. relatywnie wyższego niż  
w innych krajach wzrostu cen energii. Wreszcie gospodarkę w coraz 
większym stopniu obciążać będą koszty powstałej  w ostatnich la-
tach infrastruktury - tej potrzebnej i tej niepotrzebnej. Została ona 
wybudowana w dużej mierze za  środki unijne ale jej utrzymanie to 
już nasz koszt.

W kontekście globalnych procesów największe zagrożenia dla 
obecnego modelu polskiej gospodarki wydaje się tkwić w możli-
wości pojawienia się nowych, tańszych wytwórców. (Chiń-
czycy, Wietnamczycy czy Indie). Taka sytuacja może  
w stosunkowo krótkim czasie doprowadzić do ograni-
czenia napływu potencjału produkcyjnego z zagranicy.

Inny problem to tendencja do automatyzacjami, ro-
botyzacji procesów. Ostatnie lata przyniosły ogromny 
wzrost inwestycji w tego typu rozwiązania, co jest po-
chodną do spadających cen, rosnącej uniwersalności oraz 
niskiego kosztu  kapitału. Tendencja ta prowadzi do 
zmiany kryteriów decydujących o lokali-
zacji inwestycji – w tym  obliczu maleje 
znaczenie kosztów pracy a wzrasta zna-
czenie i  jakości zaawansowania otocze-
nia biznesowego. Era niskich kosztów 
i stabilności dostaw energii kończy 
się. Analiza tych przewidywanych 
zmian kierunków gospodarce oraz 
doświadczenia globalne wska-
zują na  konieczność istotnego 
zaangażowania się państwa 
na tym polu poprzez decyzje  

i programy wsparcia sektorów gospodarki, czy nawet poszcze-
gólnych przedsiębiorstw. Tego rodzaju aktywność nie jest zresztą 
wyłącznie domeną  państw  azjatyckich. Analiza powstania takich 
przedsiębiorstw jak Airbus/EADS czy Embraer potwierdza bezpo-
średni udział państwa (także w charakterze akcjonariusza) w two-
rzeniu branż innowacyjnych  i wspierania warunków do ich po-
wstawania, także w Europie zachodniej czy Ameryce  Południowej.

Jednym z istotnych instrumentów dyskusji na temat roli państwa 
w gospodarce w powyższym kontekście jest kwestia jego aktywno-
ści jak  kreatora czynników rozwoju gospodarczego w tym szcze-
gólnie  kreatora czynników proinnowacyjnych. Państwo dysponuje  
w tym  zakresie wieloma narzędziami które można pogrupować 
w następujący  sposób :

• tworzenie i zarządzanie infrastrukturą prorozwojową obejmu-
jąca m.in. zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi czy 
specjalistyczne doradztwo inwestycyjne oraz szkolenia

• zarządzanie programami operacyjnymi ze wsparciem Unii Euro-
pejskiej 

• kierunki finansowania państwowej sfery naukowo-badawczej
• finansowanie kapitałowe przedsięwzięć inwestycyjnych 
• finansowanie dłużne przedsięwzięć inwestycyjnych system 

gwarancji i poręczeń.

Owo wsparcie powinno obejmować dostosowanie omówionych 
powyżej instrumentów i narzędzi wsparcia z nie zawsze skoordy-
nowanymi działaniami przez kontrolowane kapitałowo przez pań-
stwo Bank Gospodarstwa Krajowego, Polskie Inwestycje Rozwojo-

we, Agencje Rozwoju Przemysłu czy Polską Agencje Rozwo-
ju Przedsiębiorczości  czy Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju. Konsolidacja  tych instytucji wokół spój-
nych programów wzmocnienia branż rozwojowych 
powinna być koncentrowana na wsparciu kilku 
narodowych koncernów (jako np. tzw. Koreańskich 
czeboli) oraz tysiące małych i średnich firm w spo-

sobie konkurowania na rynku. Produktywność na-
szych firm sięga 50-70 % firm zachodnioeuropejskich  

(wg Eurostatu) i trzeba wspomódz zarządza-
jących tymi firmami w optymalnym 

zarządzaniu operacyjnym (np. szko-
lenia - system Lean manufacturing), 
we wzroście umaszynowienia (tym 
automatyzacja i robotyzacja) no-

woczesnymi urządzeniami pro-
dukcyjnymi oraz mało energio 

i materiałochłonnymi tech-
nologiami wypracowanymi 
z udziałem zaplecza naukowo 
-badawczo-rozwojowego.    

Rozwój przedsiebiorstw wymaga 
odpowiedniej polityki gospodarczej

Według Banku Światowego cele, jakimi są rozwój ekonomiczny i  ochrona klimatu, 
mogą się wzajemnie uzupełniać pod warunkiem, że wprowadzone zostaną odpowied-
nie przepisy poprawiające efektywność energetyczną, zarządzanie odpadami oraz trans-
portem publicznym.

A skąd taka ocena? 

Charles David Keeling z  Instytutu Oceanografii już w 1958 r., zaobserwował zmiany 
stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla w  obserwatorium na szczycie wulkanu 
Mauna Loa (Hawaje).  Dane pokazują systematyczny wzrost stężenia dwutlenku węgla 
w atmosferze o 2 ppm rocznie. Nieprzekraczalną granicą jest stężenie dwutlenku węgla 
na poziomie 450 ppm. Przy tym tempie wzrostu osiągnięcie poziomu krytycznego może 
nastąpić około roku 2040 - 2050.

Nikt nie będzie w stanie uniknąć efektów ocieplenia Ziemi. Ludzie w krajach rozwija-
jących się będą nimi najbardziej dotknięci. Również w Polsce nastąpił w ostatnich latach 
wyraźny wzrost liczby katastrof wywołanych przez huraganowe wiatry.

W  2007 roku, gdy do Polski trafiło potężne wsparcie w  postaci unijnych pieniędzy, 
nieśmiało przebijało się hasło o lokalnym planowaniu energetycznym. Wskazywaliśmy 
na potrzebę planowania w  ramach zrównoważonego rozwoju energetycznego, gdzie 
znalazłoby się miejsce dla źródeł energii  wykraczających poza centralny system za-
opatrzenia w energię elektryczną i gaz. Podczas konferencji, seminariów i szkoleń mó-
wiliśmy o konieczności prowadzenia badań i uwzględnienia w bilansie energetycznym 
zaopatrzenia gmin w nośniki energetyczne pochodzące z odnawialnych, a także alter-
natywnych  źródeł energii. Postulowaliśmy o wprowadzenie zintegrowanych systemów 
zarządzania energią, a  przy wprowadzaniu systemów wsparcia, aby nie preferowano 
wybranych technologii. Staliśmy wówczas na stanowisku, że wybór instalacji i wsparcie 
winno zostać oparte o odniesienia poza energetyczne. Województwo Śląskie stało się 
motorem zmian. Dr Jerzy Ziora stał za stworzeniem programu ochrony powietrza. Pani 
dr Krystyna Kubica promowała wymianę pieców węglowych na kotły węglowe nowej 
generacji. Odbiorca który wymienił stary piec na instalację certyfikowaną przez Poli-
technikę Śląską mógł uzyskać od samorządu dofinansowanie. Wiedzę na temat szkodli-
wości spalania śmieci upowszechniał cech kominiarzy śląskich. W szkole podstawowej 
w Tychach miałem możliwość przeprowadzenia bardzo poważnej rozmowy o ochronie 
klimatu z  młodzieżą i dziećmi, które wykazały się dużą wiedzą i zaskakującym zrozumie-
niem tematu. W  Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Śląskiego Tadeusz Adamski 
wraz zespołem w  osobach Mariusza Świądra i  Mariusza Pogodzińskiego wprowadzili 
wspólnie z PREDA zmiany w organizacji zakupu energii elektrycznej dla jednostek edu-
kacji, a  potem dla jednostek służby zdrowia. W  Nowym Targu zespół PREDA wskazał,  

że docelowym rozwiązaniem  w  realizacji zaopatrzenia gminy w  ciepło jest scentrali-
zowany system ciepłowniczy, który można kontrolować, a co ważniejsze - decydować 
o źródle energii zasilającej sieć. A wybór jest spory - nowoczesna kotłownia węglowa, 
dobrze skomunikowana sieć gazownicza, blisko położone odwierty mogące zaopatry-
wać w ciepło pochodzące ze źródeł geotermalnych.

Wszystkie te działania przygotowywały grunt do rozwiązań obecnie stosowanych. 
W nowej perspektywie finansowej mamy zatem  do czynienia z  wydatkowaniem środ-
ków, które odzwierciedlają nasze pomysły sprzed prawie 10 lat. Odniesieniem  dla oceny 
projektów energetycznych stała się ochrona klimatu a w szczególności ochrona atmos-
fery. 

Siedząc w  ciepłym pokoju, biorąc kąpiel, podróżując samochodem, pociągiem lub 
samolotem, robiąc zakupy – korzystamy z energii spalanych paliw kopalnych i przyczy-
niamy się do emisji dwutlenku węgla.

W  ubiegłym roku PREDA pod kierownictwem dra inż. Tomasza Walskiego wydała 
poradnik dla osób prowadzących indywidualne gospodarstwa domowe. Na bazie prze-
prowadzonych analiz wskazaliśmy w  nim, że wprowadzając niewielkie zmiany można 
odnieść duże oszczędności ekonomiczne, które mają podłoże w efektywności energe-
tycznej, a przez to skutkują ochroną klimatu. 

Upowszechnienie niskoemisyjnego transportu oraz zmniejszonej energochłonności 
przemysłu, budynków i  instalacji będących w  zarządzie samorządu umożliwi w  2030 
roku osiągnięcie 30% poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych, niezbędnego do 
uniknięcia wzrostu średniej temperatury o 2 st. C.

Dzięki współpracy PREDA z naukowcami udało się stworzyć źródło LED, które może 
zastąpić żarówkę sodową w istniejącej oprawie oświetlenia drogowego. Dodatkowo źró-
dło to zostało wyposażone w programowalny kalendarz uwzględniający zmianę mocy 
odpowiednią dla określonej klasy drogi. To, co ma zastosowanie w  oprawie, zmieści-
liśmy w  żarówce. Wystarczy zatem wymienić żarówkę, aby ograniczyć zużycie energii 
elektrycznej o  ponad połowę oraz moc urządzeń o  prawie połowę. Takie rozwiązanie 
zastosowano próbnie w  Gminach: Pawonków, Krupski Młyn, Kolonowskie. Zaintere-
sowanie jest spore, bo w  kolejce czekają gminy województwa śląskiego, opolskiego, 
świętokrzyskiego, małopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i  warmińsko-
-mazurskiego.

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest procesem długotrwałym i wymagającym 
dobrego przygotowania. PREDA w stosunkowo krótkim czasie wykonała ponad 50 au-
dytów energetycznych koniecznych do realizacji prac pogłębionej termomodernizacji 
obiektów publicznych i obiektów gospodarczych. Dzięki nim możliwe jest ubieganie się 
o środki pomocowe. Na podstawie audytów zespoły projektowe PREDA w dalszej kolej-
ności wykonują kosztorysy i dokumentację projektową.

W raporcie Banku Światowego czytamy: „… dzięki rosnącej liczbie badań jest jasne, 
że rozsądna polityka niskoemisyjna może zwiększyć zatrudnienie i ocalić miliony istnień. 
Odpowiednie regulacje mogą także zmniejszyć tempo zachodzących zmian klimatycz-
nych. Coraz liczniejsze dowody naukowe i nowe narzędzia ekonomicznego modelowa-
nia nie pozostawiają wątpliwości, że cele, jakimi są rozwój ekonomiczny i ochrona klima-
tu, mogą się wzajemnie uzupełniać”.

PREDA będzie w realizacji tej polityki aktywnie uczestniczyć.

Kontakt:
PREDA sp. z o.o.

Plac Solny 14 lok.3
50-062 Wrocław
preda@preda.pl

Ochrona klimatu a gospodarka energetyczna.
Doświadczenia rynkowo-wzdrożeniowe firmy Preda

Tomasz Jachimowicz
Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza

Klaster Wdrażania Innowacji



Proszę określić co uzyskał region - jaka jest wartość dodana 
działalności KSSE w ubiegłym 20-leciu.

Jeżeli spojrzeć na dane statystyczne, firmy w KSSE to ok. 23 
miliardy złotych inwestycji, ok. 56 000 miejsc pracy i ponad 300 
projektów inwestycyjnych. To jeżeli chodzi o suche dane. Natomiast 
w mojej ocenie wpływ inwestycji strefowych na rozwój regionu 
jest zdecydowanie  większy. Już pomijam, że faktyczny wpływ firm 
strefowych na rynek pracy jest znacznie większy niż te utworzone 
56 000 etatów, bo wiemy, że 1 miejsce pracy w strefie generuje od 2 do 
3 miejsc poza strefą, a to oznacza, że mamy do czynienia może i z 200 
tys. miejsc pracy. Warto podkreślić także niebywały rozwój gospodarczy 
wielu gmin, które po pierwsze dzięki współpracy z nami przy tworzeniu 
Parków Przemysłowych uporządkowały przestrzennie swoje tereny, 
a inwestując w ich uzbrojenie mają satysfakcję z najlepiej wydanych 
na inwestycje pieniędzy, gdyż w zdecydowanej większości już dawno 
odebrały zainwestowane pieniądze z podatków, które uiszczają 
inwestorzy. To jeśli chodzi o twarde efekty, lecz niemniej ważne  
są miękkie korzyści, otwarcie się na kapitał zagraniczny i pozyskanie 
firm o globalnym zasięgu, zapoczątkowało zmiany naszej mentalności 
i to począwszy od władz samorządowych po przez przedstawicieli 
urzędów centralnych zlokalizowanych w regionie, kończąc  
na samych zatrudnionych. Z regionu, który pomimo swojej tradycyjnej 
wielokulturowości, zawsze był do pewnego stopnia hermetyczny 
(głównie za sprawą przemysłu ciężkiego), w tych 20 latach, Śląsk 
otworzył się na świat chłonąc i rozwijając światowe trendy. Regionalny 
przemysł i biznes otworzył się na inne kultury biznesowe, czasami tak 
różne od naszej. Nasi menedżerowie zatrudnieni w zagranicznych 
firmach nabyli nowych kompetencji charakterystycznych dla kultur 
zarządczych takich krajów jak USA, Niemcy, Włochy czy Japonii. Śląsk 
zawsze będąc tyglem kulturowym stał się nim ponownie, tylko na 
o wiele większą skalę. Oczywiście nie jestem na tyle subiektywny, żeby 
te zasługi przypisywać tylko Strefie, bo jest to efekt wielu innych działań 
i czynników, natomiast wiem na pewno , że Strefa miała w tym swój 
niebagatelny udział czasami sprawczy czasami tylko katalityczny.

Nie można pominąć istotnych z punktu widzenia rozwoju  regionu, 
naszych inicjatyw i projektów związanych z tworzeniem klastrów czy 
szkolnictwem  zawodowym. Utworzony z naszej inicjatywy Klaster 
Silesia Automotive za sprawą naszych członków znany jest i poza 
Europą.

Nasze wspólne z samorządami terytorialnymi wysiłki tworzenia 
zarówno twardej jak i miękkiej infrastruktury inwestycyjnej, przyniosły 
również spektakularne sukcesy promocyjne w rankingu FT FDI. Nasza 
strefa została w 2015 roku uznana za najlepszą w Europie i drugą na 
świecie. 20 lat temu kiedy dzięki determinacji wielu śląskich Gmin 
tworzyliśmy KSSE nawet o tym nie marzyliśmy.

Jaki jest aktualny potencjał KSSE - czy jest prawdą że w przemyśle     
motoryzacyjnym w Europie konkurencją jest tylko Bawaria?

Potencjał KSSE jest ściśle związany z potencjałem regionu, 
a ten w mojej ocenie ciągle jest duży. Nie zgodzę się natomiast,  
że naszym konkurentem jest tylko Bawaria choć nie powiem, że tak 
postawione pytanie mile połechtało moją próżność. To raczej jest nasz 
niedościgniony wzór. Poza tym trudno tutaj mówić o konkurencji,  
bo to dwa bardzo różne regiony, na innych fazach rozwoju, które 
bardziej siebie uzupełniają aniżeli konkurują. Za sprawą globalnych 
graczy raczej traktowałbym duże ośrodki europejskiej motoryzacji jako 
zbiór elementów jednego mechanizmu, a nie konkurujące ze sobą 
jednostki. Jesteśmy istotnym i coraz ważniejszym elementem dużej 
sieci branży motoryzacyjnej, a z naszej perspektywy branża nadal się 
rozwija i rozwijać się będzie. Oczywiście jeśli chodzi o konkurencję 
w pozyskiwaniu kolejnych nowych projektów motoryzacyjnych 
to ta między regionami jest dość zażarta. Dlatego właśnie należy 
korzystając z naszego potencjału budować nowe i umacniać przewagi 
konkurencyjne Regionu. Czerpiemy korzyści z tego co jest w Bawarii 
i całych Niemczech i  co jest u naszych najbliższych południowych 
sąsiadów czy na Węgrzech. Po decyzji Jaguara o zlokalizowaniu 
swojej fabryki na Słowacji, a nie w Polsce u nas nikt nie załamywał rąk,  
bo dzięki kompetencjom motoryzacyjnym naszego regionu i tak na tym 
skorzystamy. Nie trzeba było długo czekać na głos ze strony inwestorów 
o ich nowych projektach inwestycyjnych związanych właśnie z nowymi 
kontraktami dla Jaguara. To tylko potwierdza naszą  pozycję w tym 
wielkim mechanizmie i jestem raczej przekonany, że będzie się ona 
dalej umacniała.

Jak zauważamy zaczyna u regionalnych przedsiębiorców 
występować problem pozyskiwania kadr pracowniczych  
o odpowiednich kwalifikacjach czy w strefie ten problem też 
występuje?

Problem z pozyskiwaniem idealnego pracownika tak naprawdę 
występował zawsze i będzie występować zawsze. Sytuacja, w której 
firma ma problem z rekrutacją kogokolwiek oczywiście nie występuje, 
ale dowodów na to, że pozyskanie pracownika o pożądanych przez 
pracodawcę kompetencjach jest utrudnione, przybywa. Pewnie zawsze 
w mniejszym czy większym stopniu oczekiwania będą się mijały 
rzeczywistością chodzi tylko o skalę zjawiska. Oczekiwania pracodawcy 
zwłaszcza naszego Klienta, to przede wszystkim znakomity barometr 
światowych trendów i wyznacznik kierunku, w którym należy podążać. 
Dlatego właśnie jedną z naszych ubiegłorocznych inicjatyw był projekt 
K2, który będziemy dalej rozwijać w najbliższych latach. Naczelnym 
jego założeniem jest przede wszystkim stworzenie platformy  
do wymiany informacji między szkolnictwem a przemysłem i stworzenie 
mechanizmów do efektywnej współpracy tych dwóch środowisk. Celem 
faktycznie jest zmniejszenie luki pomiędzy tym czego chce pracodawca, 
a tym co potrafi pracownik, natomiast wiemy, że z każdym nowym 
pracodawcą pojawi się nowa luka, której nie jesteśmy w stanie dzisiaj 
przewidzieć. Dlatego właśnie projekt K2 jest w założeniu narzędziem 
uniwersalnym, które każdy pracodawca będzie mógł wykorzystać  
do szybszego pozyskania poszukiwanych przez niego kadr.

KSSE S.A. wykorzystana szansa 
rozwoju regionu
Rozmowa z Prezesem Zarzadu KSSE SA Piotrem Wojaczkiem

Jakie są plany rozwojowe strefy w 2016 roku i jakie 
jeszcze bariery do pokonania?

Rok dla nas jubileuszowy zapowiada kilka poważnych 
zmian. Przede wszystkim czeka nas duże zasilenie strefy 
nowymi gruntami inwestycyjnymi. Liczymy, że w pierwszym 
kwartale 2016 roku włączymy do strefy ponad 300 
hektarów nowych gruntów. Ciągle staramy się aby rozwój 
strefy był w miarę równomierny, a tereny inwestycyjne nie 
skupiały się jedynie w aglomeracji, czy dużych miastach jak 
Bielsko-Biała albo Częstochowa. Dlatego strefa powstanie 
w nowych lokalizacjach takich jak Krzepice, Mierzęcice czy 
Ogrodzieniec. Jedną z głównych barier z jaką trzeba będzie 
się zmierzyć w najbliższym czasie i która bardzo szybko może 
stać się palącym problemem regionu, to właśnie wcześniej 
wspomniany niedobór kadr. W naszej ocenie dzisiaj sytuacja 
jeszcze nie jest najgorsza, ale to ostatni moment kiedy 
jesteśmy jeszcze w stanie zareagować na negatywne trendy, 
które już teraz są wyraźne nie tylko dla nas. Na szczęście 
zauważamy, że władze regionu także widzą to jako wyzwanie 
na najbliższe lata i cieszy nas fakt, że same podejmują 
inicjatywy zmierzające ostatecznie do poprawy tego co nasz 
rynek pracy ma do zaoferowania.

Rozmawiała: Iwona Skwara



telex. Internet czy też telefonia komórkowa to były nikomu nie znane 
pojęcia, a łączność tradycyjnymi telefonami była podobna do działania 
telefonów w ówczesnej Polsce.

Po 10 latach spędzonych na Bliskim Wschodzie stałem się  prawdzi-
wym handlowcem, potrafiącym skutecznie negocjować wielomiliono-
we kontrakty budowlane.

Gdy dowiedziałem się o uchwaleniu przez Sejm dwóch fundamental-
nych ustaw o wolności gospodarczej pod koniec 1988 roku, pomyśla-
łem, po co  mam  „szukać szczęścia” na Bliskim Wschodzie gdy „Kuwejt” 
tworzy się w Polsce. I tak wróciłem na stałe do Polski.

W gronie pięciu kolegów założyliśmy w 1989 roku firmę transporto-
wą Delta Trans, która początkowo zajęła się przewozem do Polski wszel-
kiego rodzaju drobnicy z  różnych zakątków świata.  Każdy z  nas, po-
dobnie jak ja, wniósł do firmy swoje wcześniej zdobyte doświadczenie 
zawodowe. To pozwoliło na rozwój firmy w postępie ciągłym. Zaczyna-
liśmy od pomysłu i dwóch samochodów LIAZ, a dziś dysponujemy flotą  
400 ciężarówek, 80 tysiącami mkw  magazynów i  zatrudniamy około 
1000 pracowników.

Firma, posiada w swoim portfolio największe koncerny między-
narodowe branży motoryzacyjnej oraz huty szkła - jak dochodzo-
no do tych sukcesów?

Od początku istnienia Delty Trans zawsze starałem się nawiązywać 
kontakty handlowe z  firmami które dopiero co rozpoczynały działal-
ność na terenie Polski. Firmy już istniejące nie interesowały mnie. Była 
to zresztą kontynuacja mojego sposobu działania jakiego nauczyłem 
się za granicą. Jestem w pewnym sensie fatalistą i uważam, ze życiem 
rządzi przypadek. Bo jak inaczej nazwać moją zupełnie przypadko-
wo zawartą znajomość w  samolocie z  przedstawicielem francuskiego  

inwestora, który szukał 
w  Polsce odpowiedniej lo-
kalizacji pod fabrykę. To spotka-
nie, w krótkim czasie przerodziło się we 
współpracę i  Delta Trans została nominowa-
nym Agentem Celnym i przewoźnikiem dóbr inwestycyj-
nych na budowę co w późniejszym czasie zapoczątkowało specjalizację 
firmy w  przewozie szkła wielkogabarytowego. W  tym samym okresie 
w  wyniku sprzyjającego splotu wydarzeń, podobnych jak ze szkłem,  
Delta Trans podpisała wieloletnie kontrakty z  branżą Automotive zy-
skując kolejną niszową specjalizację. Szczęście to nieodłączna część 
prowadzenia biznesu. 

Co było najtrudniejsze w  ponad 25-letniej historii firmy a  co 
przyniosło Panu najwięcej satysfakcji?  

Firma Delta Trans nigdy nie funkcjonowała na otwartym rynku usług, 
gdzie wszyscy ze wszystkimi konkurują głównie oferowaną ceną. Raczej 
zawsze szukaliśmy i szukamy tzw. nisz biznesowych. Nie jest to łatwe 
ale znalezienie takiej niszy daje satysfakcję (i nie tylko), gdy założenia 
projektowe zaczynają się spełniać przy zadowoleniu wszystkich stron. 
Kolejną satysfakcją dla mnie jest jeszcze inna niepoliczalna wartość fir-
my. To wiedza jej pracowników. A zarzadzanie firmą to miedzy innymi 
umiejętność pozyskania tej wiedzy od poszczególnych osób i przekaza-
nia jej do ogółu. I tak teraz postrzegam swój sposob zarządzania i rolę 
w firmie. Ale aby ją spełniać trzeba dysponować samemu duża wiedzą, 
kompetencjami, determinacją i  mieć jeszcze tzw. moc sprawczą. Bo 
w biznesie nie  otrzymuje się tego, na co według nas zasługujemy, lecz 
to co się nam uda wynegocjować i wykonać.   

Wiem, że w  swojej ścieżce zawodowej zdobywał Pan doświad-
czenie w międzynarodowym rynku robót  budowlanych , jak te do-
świadczenia przyczyniły się do sukcesu Delta Trans?

Swoja karierę zawodową rozpocząłem jako młody inżynier w  roku 
1976. Przez trzy lata zdobywałem doświadczenie na krajowych budo-
wach, w  tym przy budowie Huty Katowice. Była to swoją drogą nie-
prawdopodobna wręcz przygoda i zawodowa szkoła życia, bo mieliśmy 
ciche przyzwolenie (z uwagi na charakter przedsięwzięcia) na wdraża-
nie różnych, wręcz pionierskich pomysłów byle terminy zostały dotrzy-
mane. Na początku 1980 roku zostałem oddelegowany do pracy w Ira-
ku, gdzie z  inżyniera konstruktora przeistoczyłem się w  handlowca/

manager ‘a . Na Bliskim Wschodzie przebywałem z krótkimi przerwami 
do końca 1988 roku. Przygotowywałem w tym czasie  oferty, negocjo-
wałem kontrakty budowlane a następnie je realizowałem. Wtedy po raz 
pierwszy miałem do czynienia z prawdziwą logistyką. Różnoraki sprzęt 
budowlany oraz dziesiątki tysięcy ton cementu, stali zbrojeniowej, 
drewna i innych materiałów sprowadzanych z całego świata na budowy 
w Iraku, z uwagi na wojnę z  Iranem i blokadę portu morskiego w Ba-
srah,  dociera najpierw  statkami do portów w Syrii, Libanie, Kuwejcie, 
Jordanii czy tez Turcji. A następnie drogą lądową do Iraku. Zorganizo-
wanie płynności dostaw do kraju który toczył wojnę, to było prawdziwe 
wyzwanie logistyczne nieporównywalne z naszymi dzisiejszymi proble-
mami. Tym bardziej, ze jedynym skutecznym środkiem komunikacji był 

Perfekcyjny na lądzie i w przestrzeni powietrznej
Rozmowa z Wiceprezesem Grupy Delta Trans Adamem Ramsem

Pana największą pasją są dalekie – inne kontynenty - podróże 
oraz prowadzenie własnego samolotu czy jest to spełnienie ma-
rzeń młodości?

Sięgając pamięcią w  przeszłość  prawie wszyscy mieliśmy kiedyś 
marzenia, aby w  przyszłości zostać kimś, kto będzie  wykonywać coś 
niedostępnego dla każdego , budzącego powszechny szacunek i uzna-
nie. Na przykład być pilotem. Pilot każdemu kojarzył się z osobą bardzo 
odważną, swobodną jak ptak i posiadającą wręcz tajemną wiedzę mie-
dzy innymi  o nawigacji, meteorologii, aerodynamice. Dla postronnego 
obserwatora widok pilota ubranego w skórzany strój i  czapkę pilotkę 
z okularami, zmagającego się z uruchomieniem gwiaździstego silnika, 
z kłębami dymu wydobywającymi się z rur wydechowych, cieknącym 
olejem i innym płynami,  budził niekłamany zachwyt i podziw nad jego 
odwagą.

Ze mną było trochę inaczej. Swoją przygodę z  lataniem też mogę 
przyrównać do przypadku.  Pewnego dnia policzyłem sobie ilość 
przejechanych  przez siebie kilometrów i  przelatanych samolotami  

rejsowymi godzin. I  doszedłem do wniosku, ze najlepiej będzie, czyli 
najszybciej i  ekonomiczniej, jeśli sam zacznę pilotować samoloty. Po-
stanowiłem zostać pilotem amatorem posiadającym uprawnienia pilo-
ta zawodowego Nie sądziłem, ze ta decyzja zamieni się w pasję. Aktu-
alnie mogę prowadzić samoloty wielosilnikowe wg przepisów IFR (bez 
widoczności ziemi). Te uprawnienia pozwalają mi bezpiecznie małym 
samolotem poruszać się w  tym samym środowisku co duże Boeing’i   
lub Airbus’y. I bez narażenia na niebezpieczeństwo innych użytkowni-
ków latać  po Europie i nie tylko. I móc startować i lądować na dużych 
lotniskach typu Chopin’a w Warszawie czy F.J. Strauss’a w Monachium. 
To z kolei zdecydowanie ułatwia mi  wykonywanie swojej pracy zawo-
dowej. Chciałbym jeszcze któregoś dnia popilotować duży samolot 
towarowy realizujący zlecenie transportowe Delty Trans. To wymaga 
uzyskania kolejnych uprawnień ale pracuje nad tym. W  lotnictwie jak 
w biznesie nigdy nie powinniśmy przestać się doskonalić. Bo kiedy wy-
daje się nam, ze wszystko jest już zrobione i powiedziane, to więcej jest 
powiedziane niż zrobione.

Rozmawiał: Tomasz Jachimowicz



Postanowił Pan wiele lat temu swoje doświadczenie, dorobek 
naukowy wykorzystać dla stworzenia  firmy w kraju, w rodzinnych 
stronach - jak to było?

Kiedy po skończeniu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wy-
jechałem do Niemiec rozpocząłem pracę w prestiżowej niemieckiej fir-
mie. Nie było łatwo, ale mając solidne podstawy oraz  wiele chęci do 
pracy i pogłębiania wiedzy, wspinałem się coraz to wyżej po stopniach 
mojej kariery zawodowej. To czego się nauczyłem pracując za granicą, 
dziś postrzegam jako bezcenne. Pełniłem również funkcję szefa tech-
nicznego i pracownika naukowego na Uniwersytecie w Heidelbergu. 
W trakcie mojej wieloletniej pracy na tejże uczelni udało mi się z suk-
cesem zrealizować postawione przede mną zadania – m. in. zreformo-
wałem instytut, wyremontowałem i zbudowałem kolejne budynki, za-
trudniłem nowych ludzi, zacząłem rozwijać nowe techniki pomiarowe 
i budować unikatowe urządzenia, których wcześniej nie było. Miałem 
okazję współpracować z wieloma, bardzo dobrymi naukowcami w tym 
również i noblistami – mieć możliwość zdobycia doświadczenia pod 
okiem takich mentorów to wielkie szczęście. Pracując, zawsze identy-
fikowałem się z tym co robiłem. To było zauważalne. Podczas jednej 
z wielu rozmów doradczych, kiedy konsultowałem grupę naukowców 
z ETH w Zurychu, zostałem wręcz zmuszony, abym się usamodzielnił 
i zbudował to co im przedstawiłem. Tak zaczęła się moja droga samo-
dzielnej pracy a tym samym budowy aparatur naukowo-badawczych. 

Polska nie jest krajem kojarzonym z technologiami hi-tech, tym bar-
dziej nie była nim 20 lat temu. Pomyślałem więc, że mając wiedzę, do-
świadczenie, odpowiednią markę w postaci własnej osoby, mógłbym 
zaryzykować i stworzyć firmę, która zupełnie odbiegałaby od znanych 
stereotypów. Tym samym wzorem innowacyjnych firm zachodnich za-
łożyłem PREVAC z dala od zgiełku aglomeracji. 

Początki nie były łatwe, brakowało dosłownie wszystkiego – mate-
riałów, narzędzi, technologii jak i fachowców. Produkty sygnowane 
„made in Poland” nie cieszyły się popularnością. Nie miał do nas zaufa-
nia nawet lokalny rynek zbytu stąd pierwsze nasze produkty  trafiały na 
Zachód – do Szwajcarii, Francji, Belgii, czy Niemiec. Dziś dostarczamy 
wysokiej klasy, innowacyjną aparaturę do 63 krajów, a firmę tworzy już 
ponad 200 pracowników. Moim decyzjom zazwyczaj towarzyszy zdzi-
wienie otoczenia – żartuje dr Glenz. 20 lat temu wiele ludzi dziwiło się, 
że rezygnuję z pewnej, prestiżowej funkcji na Uniwersytecie i zaczynam 
bardzo ryzykowną przygodę w Polsce zaczynając od zera. Nikt nie wie-
rzył w sukces tego przedsięwzięcia. Dziś dziwią się, że taka innowacyjna 
firma jak PREVAC funkcjonuje na małej wsi, a nie w wysoko uprzemysło-
wionym kraju lub też Krakowie czy Warszawie. 

Firma PREVAC sp. z o.o. należy obecnie do światowej czołówki 
producentów aparatury naukowo-badawczej – w czym się specja-
lizujecie?

Firm o pokrewnym profilu działalności do naszego jest niewiele 
w skali świata. Każdorazowo jednak nasi klienci podkreślają, że sporo 
się różnimy od konkurencji, która oferuje gotowe rozwiązania, produkty 
„z półki”. My jesteśmy elastyczni, kreatywni i zajmujemy się „szyciem na 
miarę” aparatur naukowych pod indywidualne wymagania klienta. I rze-
czywiście jesteśmy tu w światowej czołówce. Projektujemy, produkuje-
my i dostarczamy kompletne systemy analityczne i technologiczne,, 
w których panuje UHV (ultra wysoka próżnia), porównywalna z tą w ko-
smosie, jak i komponenty, urządzenia elektroniczne i oprogramowanie 

dedykowane do obsługi produktów firmy jak i innych producentów. 
Nasze aparatury służą głównie do tworzenia nowych materiałów a tym 
samym nowych technologii wykorzystywanych w praktycznie każdej 
z dziedzin życia codziennego. Przykładem takich zastosowań są m. in. 
produkcja mikro i nanoelektroniki, stali, stopów lekkich, katalizatorów, 
polimerów i szeroko pojętych tworzyw sztucznych, warstw refleksyj-
nych na szkle architektonicznym czy optycznym, powłok anty ścieral-
nych na narzędziach, zegarkach, poliwęglanach i innych rzeczach, la-
kierów na bazie nanorurek, ubrań membranowych, specjalnych klejów 
umożliwiających klejenie aluminium ze stalą, itp. W medycynie apara-
tura wykorzystywana jest do protonowego leczenia nowotworów czy 
opracowywania materiałów do budowy zastawek serca, stentów, im-
plantów, które są biozgodne, eliminują reakcje uczuleniowe i odrzuty 
wszczepów. Niedawno dostarczyliśmy aparaturę na synchrotron BESSY 
w Berlinie, gdzie naukowcy pracują nad nowymi generacjami ogniw 
fotowoltaicznych a ich marzeniem jest opracowanie farby elewacyjnej, 
która wykorzystując zjawisko fotowoltaiczne zasilałaby w prąd poma-
lowane nią budynki – to krok tu całkowitemu uniezależnieniu budow-
li od innych źródeł energii. Mamy również swój udział w badaniach 
przestrzeni kosmicznej. Spektrometry testowane w aparaturze PREVAC 
umieszczane są w rakietach kosmicznych i wystrzeliwane w Kosmos, 
gdzie analizują skład atmosfer nowo badanych planet, czy też nowe 
satelity. Przykładów zastosowań naszych urządzeń jest naprawdę wiele 
i nie sposób ich wszystkich wymienić. Głównie na Rynku Światowym 
jesteśmy znani jako producent aparatur multifunkcjonalnych, czyli 
najbardziej rozbudowanych, kompleksowych i innowacyjnych. Jest to 
poniekąd nisza, w której się znajdujemy. 

Jakie kraje należą do głównych odbiorców Waszych produktów, 
a czy krajowe ośrodki naukowo-badawcze są Waszymi klientami?

Jak już wcześniej wspomniałem obsługujemy 63 kraje. Mamy już 
instalacje w wielu kluczowych i prestiżowych instytutach na świecie. 
Nasza lista referencyjna jest długa. Zbliżamy się do 500. kontraktu. 
Głównymi rynkami zbytu są Niemcy, Szwajcaria, Chiny, Korea, Indie, 
Francja, Hiszpania, Anglia, itd. To były rynki od których zaczynaliśmy na-
szą działalność produkcyjną. Później w tym segmencie otworzył się dla 
nas również i rynek Polski. Wiele krajowych ośrodków naukowo-badaw-
czych jest w posiadaniu naszego sprzętu. Głównie są to instytucje typu 
Polska Akademia Nauk, Wojskowa Akademia Techniczna, AGH, KUL jak 
i wiele różnych Uniwersytetów czy też Politechnik. 

W ostatnim czasie sporo sprzętu dostarczyliśmy na UJ do pierwszego 
polskiego synchrotronu SOLARIS w Krakowie, z czego jesteśmy szcze-
gólnie dumni, gdyż jest to wydarzenie historyczne i przełomowe w skali 
Polskiej Nauki.

W zarządzaniu wytwarzaniem  bazujecie na modelu projekto-
wo-produkcyjnym - jakie są zalety tego systemu?

Przyjęty w firmie PREVAC  model zarządzania  wytwarzaniem apa-
ratury naukowo-badawczej oparty na  podejściu  projektowo-pro-
dukcyjnym  jest ściśle związany  z wymaganiami  rynku i klientów 
dla których  pracujemy.  Są to głównie naukowcy, a  dla nich  naj-
ważniejszymi aspektami są elastyczność i  innowacyjność. Co za tym 
idzie, każde realizowane  zlecenie   jest przez nas traktowane od sa-
mego początku  jako projekt.  Jest to  naturalne na etapie konstruk-
cyjnym, ale rozciągamy to również na etap produkcyjny. Efektem 
jak również najważniejszymi zaletami tych działań jest produkcja  

Światowe innowacje powstają na Śląsku
Rozmowa z Prezesem Zarządu Prevac Sp. z o.o. dr Andreasem Glenzem

pod  projekt, zarówno od strony ilości (zlecenia  w ilości dedykowanej pod konkretny projekt) jak 
i terminu (planowanie  obróbki  wg potrzeb  montażowych w konkretnym projekcie). Mierzalnym 
efektem jest  skrócenie czasu produkcji oraz zmniejszenie stanów magazynowych. Z powyższy-
mi są również silnie  powiązane  zakupy  pod projekt, przez co minimalizujemy  stany magazyno-
we i  skracamy czas magazynowania.  W spięciu  tych działań   wspomaga nas oprogramowanie 
klasy MRP/ERP, firmy IFS -  dedykowane dla firm  o dużej elastyczności i podejściu projektowym.   
Za samodzielne wdrożenie platformy zostaliśmy uhonorowani przez Ministerstwo Gospodarki tytu-
łem „Lidera Informatyki” w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

Prowadzimy liczne szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne, stosujemy niekonwencjonalne 
rozwiązania, które usprawniają nam pracę. Rozwiązania te mobilizują pracowników do wła-
snej inicjatywy, samodzielnego myślenia i zaangażowania. Praktycznie cała firma to jeden 
wielki dział rozwoju. System ten nie tylko dobrze zarządza, ale przede wszystkim motywuje 
ludzi i tworzy w firmie rodzinną atmosferę. 

Jest Pan bardzo dobrze postrzegany przez środowisko menedżerskie, czy to poma-
ga i daje dodatkową satysfakcje z sukcesów biznesowych?

Miło mi to słyszeć! Bardzo się cieszę, że jestem w taki sposób akurat przez to środowisko 
postrzegany. Całe moje życie to ciągłe uczenie się wielu rzeczy z różnych dziedzin tak, aby móc 
rozwijać nowe innowacyjne urządzenia, których do tej pory nie było, jak i móc kierować firmą 
technologiczną na stosunkowo wysokim poziomie a do tego budującą niekonwencjonalne  
i  jednostkowe aparatury. Wiele osób dziwi się jak to jest możliwe. Przez początkowe 
lata nasza konkurencja liczyła na to, że człowiek, który jest dobrym techni-
kiem, nie może być dobrym managerem. Jak widać ich stereotyp również 
udało mi się złamać. Oczywiście odczuwam dużą satysfakcję z fak-
tu, że udało mi się osiągnąć taki poziom i to nie tylko w nauce ale 
i w biznesie. Dobre postrzeganie ułatwia nawiązywanie dalszych 
kontaktów biznesowych czy prywatnych, bowiem opinia niesie ze 
sobą dozę zaufania. Każdy człowiek potrzebuje poczucia sukce-
su. U nas jest tak, że prawie każdy nowy projekt to nowy sukces. 
To napędza nas do budowy coraz to bardziej wyrafinowanych 
aparatur czy wprowadzanie ulepszeń co automatycznie gene-
ruje następne sukcesy. Tego typu postrzeganie mojej osoby, 
jeszcze bardziej motywuje mnie do konstruktywnego dalsze-
go działania i kreowania świata przynajmniej w tym sektorze, 
który nas dotyczy.

Rozmawiała: Iwona Skwara



Historia Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA i   zarządzane-
go przez niego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w  Py-
rzowicach  jest już historią rozwoju  regionu, dobrą  realizacją zapisów 
ówczesnego Kontraktu dla Województwa Katowickiego - trudno sobie 
wyobrazić co by było bez tego lotniska – jak Pan to ocenia?

Decyzja o  stworzeniu z  lotniska wojskowego w  Mierzęcicach portu cy-
wilnego, jak pokazują ostatnie dwie dekady, była optymalna z  perspekty-
wy rozwoju regionu. Nasze lotnisko oferuje aktualnie ponad 100 połączeń 
regularnych i  czarterowych. Jest oknem na świat województwa śląskiego. 
W warunkach globalizacji umożliwia łatwe i szybkie nawiązywanie kontak-
tów biznesowych, naukowych, politycznych, czy też znakomicie wpływa na 
rozwój branży turystycznej. Jest też niezwykle ważne z perspektywy rozwo-
ju logistyki.

Jesteście jednymi z  najważniejszych realizatorów regionalnego 
wsparcia dla  logistyki biznesu - proszę określić najważniejsze osiągnię-
cia firmy  w tym kierunku?

Katowice Airport to miejsce w którym swoją działalność skupiają i rozwi-
jają najważniejsze firmy kurierskie działające na polskim rynku DHL Express, 
TNT Airways, FedEx i  UPS, jesteśmy także portem pierwszego wyboru 
w  przypadku czarterów cargo realizowanych z  Polski. Warto pamiętać, że 
transport lotniczy ma zaledwie 3% udziału w światowym transporcie towa-
rów pod względem wolumenów ale aż 35% jeśli chodzi o wartość przewo-
żonych ładunków. Samolotami wozi się najcenniejsze, najbardziej zaawan-
sowanie produkty, a my wydatnie chcemy przyczyniać się do tego procesu 
logistycznego. Dlatego w maju 2016 roku oddamy do użytku, w południo-
wo-wschodniej części lotniska, nowy terminal cargo o powierzchni 12 tys. 
m kw. Już teraz Katowice Airport jest największym polskim portem regio-
nalnym w zakresie obsługi ruchu towarowego. Nowy terminal cargo otwiera 
nowe perspektywy wzrostu. 

GTL SA jest  firmą „Sukcesu na Śląsku” – jak inwestujecie w kadrę pra-
cowniczą, by pracować na najwyższych standardach?   

Nieustannie prowadzimy szkolenia podnoszące poziom kompetencji 
naszych menadżerów. Maksymalnie staramy się wykorzystywać w tym celu 
dostępne fundusze unijne. 

Szeroki program inwestycyjny w Porcie Lotniczym jest konsekwent-
nie realizowany – co było tu najważniejsze?

Znakomite przygotowanie merytoryczne kadr prowadzących ten projekt 
i konsekwencja w działaniu. Niezwykle istotne było prawidłowe przygoto-
wanie całego procesu począwszy od planu generalnego, poprzez montaż 
finansowy i  maksymalne wykorzystanie dostępnych środków unijnych, 
skończywszy na etapie przetargów. W ciągu 8 lat kosztem 500 mln zł w tym 
164 mln pozyskanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej zgodnie z har-
monogramem zrealizowaliśmy liczne projekty inwestycyjne, powstała m.in. 
nowa droga startowa, terminal pasażerski C, dwukrotnie powiększyliśmy 
liczbę stanowisk postojowych dla statków powietrznych, zmodernizowali-
śmy drogi kołowania, wybudowaliśmy bazę techniczną do obsługi samolo-
tów. 

 Można powiedzieć, że Katowice Airport zostało wybudowane na nowo. 
Aktualnie dysponujemy jedną z najnowocześniejszych i kompleksowych in-
frastruktur do obsługi ruchu lotniczego, co czyni nas jednym z najbardziej 
konkurencyjnych lotnisk w tej części Europy. 

Czy połączenie kolejowe MPL Pyrzowice z Katowicami jest dalej pla-
nowane  i jaka by była „wartość dodana ” tej inwestycji ?        

Zgodnie z prognozami w 2015 roku przekroczyliśmy liczbę 3 mln pasaże-
rów obsłużonych w skali roku. Lotniska tej wielkości według międzynarodo-
wych standardów powinny dysponować połączeniem kolejowym ze znajdu-
jącym się w pobliżu największym ośrodkiem miejskim. Połączenie kolejowe 
z centrum aglomeracji jest ważnym elementem wpływającym na dalszy sta-
bilny rozwoju portu i wzrost jego konkurencyjność. Warto pamiętać, że będą 
korzystać z niego nie tylko pasażerowie ale także osoby zatrudnione w fir-
mach prowadzących swoją działalność na lotnisku. Już teraz w Pyrzowicach 
pracuje ponad 2 800 osób i wraz ze wzrostem ruchu zatrudnienie rośnie. Wy-
zwaniem jest fakt, że pozostało coraz mniej opcji związanych z możliwością 
pozyskania finansowanie na realizację tego projektu przez PKPK PLK. Wierzę, 
jednak, że zostanie on zrealizowany.

Rozmawiał: Tomasz Jachimowicz  

GTL S.A. dobrze zrealizowany projekt regionalny
Rozmowa z Prezesem Zarządu GTL SA Arturem Tomasikiem

BetaMed  przez 15 lat zdobywał czołową pozycje na ryn-
ku usług medycznych dla osob starszych - jak przebiegał 
rozwój firmy?

BetaMed S.A  istnieje na rynku od 15 lat, przez ten czas stał 
się największą firmą w Polsce zajmującą się opieką długotermi-
nową nad osobami przewlekle chorymi i starszymi, realizowa-
ną w  warunkach domowych.  Zatrudniamy blisko 3000 osób, 
świadczymy usługi w 11 województwach w ramach 82 filii, obej-
mując opieką około 5000 pacjentów w zakresie pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej. Są to usługi 
realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem  
Zdrowia. Obszar naszej działalności był oczywiście rozszerza-
ny stopniowo, zaczynaliśmy w województwie śląskim a dziś 
niesiemy pomoc naszym pacjentom w  kilkunastu woje-
wództwach. W lipcu 2014 uruchomiliśmy  pierwszą część 
naszej Cliniki BetaMed Mediacal Active Care w Chorzowie, 
dzięki której możemy zaoferować pacjentom jeszcze szer-
szy wachlarz usług, który oczywiście będzie się sukcesyw-
nie powiększał w miarę rozbudowy tego miejsca. 

Obecny potencjał firmy to?

Obecnym potencjałem BetaMed S.A. jest 
uruchomienie kolejnych usług w  naszej 
Clinice BetaMed Medical Active Care, 
dzięki którym będziemy mogli zaofe-
rować naszym pacjentom pełny za-
kres usług, zarówno medycznych, 
opiekuńczych, rehabilitacyjnych jak 
i  kulturalnych. Oczywiście nie za-
pominamy o  utrzymaniu wysokiej 
jakości usług opieki długotermi-
nowej,  świadczonej dla pacjentów 
w warunkach domowych.

Jakie osiągnięcia firmy w  2015 roku 
warte są podkreślenia?

W  roku 2015 BetaMed S.A. zdobył wiele 
nagród i certyfikatów między innymi: Godło 
„Teraz Polska”, tytuł „Firma z  przyszłością”, 
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w ka-
tegorii „Kobieta Przedsiębiorcza”, Złoty Cer-
tyfikat Rzetelności, nagroda „Stawiamy na 
jakość w służbie zdrowia”, Diament BCC, cer-
tyfikat  Centrum Medyczne 2015, tytuł Kobieta  

Humanitas - nagroda dla Kobiet Sukcesu w  kategorii: Biznes, 
tytuł Menedżera Rynku Zdrowia, Certyfikat - Europejski Rejestr 
Renomowanych Eurorenoma, Certyfikat - Polski Klub Jakości, 
tytuł „Menedżer Roku 2014 na Śląsku”, Certyfikat Wiarygodności 
Biznesowej, Medal Europejski BCC, nagroda w plebiscycie go-
spodarczym „Proud of You”,  tyuł „Businesswoman Roku 2014”, 
Medal za zasługi dla województwa śląskiego,  tytuł Laureta 
oraz Złote Godło „Najwyższa Jakośc Qualiity International”, tytuł 
„Firma Roku w  Branży Medycznej, Nagrody te są uhonorowa-

niem realizacji naszej misji, którą jest opieka 
nad pacjentem w warunkach domowych 

jak i w naszej Clinice BetaMed Medical 
Active Care w Chorzowie.

Ma Pani Prezes plany rozwojo-
we BetaMedu , co będziecie pre-
ferować w tych projektach?

W  najbliższym czasie Beta-
Med S.A. planuje otwarcie ko-
lejnych części B i  C w  Clinice 

BetaMed Medical Active Care 
w  Chorzowie. Zostaną 
tam uruchomione nowe 
oddziały. Będziemy też 
kontynuować współpra-
cę z  Ruchem Chorzów 
z  sekcją Piłki Ręcznej dla 
dziewcząt. Planujemy 
udostępniać  również sale 
wykładowe i konferencyj-
ne. Chcemy postawić na 

kulturę i rekreację, planuje-
my otwarcie klubokawiarni 

dla okolicznych mieszkańców 
z  bogatą ofertą imprez i  wy-

darzeń z  zakresu zdrowia, urody, 
mody. Będziemy aktywizować oso-

by starsze, aby nie spędzały czasu 
w domu przed telewizorem, tyl-
ko cieszyły się każdą chwilą i jak 
najdłużej zachowały zdrowie 
i sprawność.

Rozmawiała: Iwona Skwara

BetaMed S.A. liderem pełnej gamy usług dla ludzi starszych
Rozmowa z Prezes Zarządu BetaMed S.A. Betą Drzazgą



Jak ocenia pan rok 2015 dla gliwickiego zakładu Opla?

To był bardzo udany rok dla całego zespołu GMMP. W lutym rozpoczę-
liśmy produkcję Holdenów Astra i Cascada przeznaczonych na eksport 
do Australii i Nowej Zelandii. W kwietniu łączna produkcja od początku 
działalności fabryki przekroczyła imponującą liczbę dwóch milionów sa-
mochodów. We wrześniu miała miejsce premiera nowego kompaktowego 
bestsellera Opla – piątej generacji Astry. Jesteśmy bardzo dumni z tego 
modelu – piękna stylistyka i doskonała jakość – to jego wizytówka. Nie jest 
to tylko nasze zdanie – podzielają je klienci w Europie - do tej pory Opel/
Vauxhall otrzymał ponad 60 tysięcy zamówień na ten naprawdę nowo-
czesny samochód. Dziennikarze branżowi również dostrzegli jego zalety: 
w końcu zeszłego roku nowa Astra zdobyła aż dwie nagrody w polskiej 7. 
edycji plebiscytu Złota Kierownica: w kategorii „Auta Kompaktowe i Crosso-
very”, została także wybrana „Samochodem Roku Internautów”. W Berlinie 
natomiast, na uroczystości która dla branży motoryzacyjnej jest tym, czym 
gala rozdania Oscarów dla filmowców, zdobyła europejską Złotą Kierownicę. 
W listopadzie ruszyła w Gliwicach produkcja Buicka Cascady przeznaczone-
go na rynek Ameryki Północnej. Jednak szczególną satysfakcję z tej ofen-
sywy modelowej daje mi związana z nią realizacja ambitnego planu inwe-
stycyjnego w zakładzie, wprowadzenie na początku roku trzeciej zmiany 
i utworzenie nowych miejsc pracy. Cieszy mnie bardzo, że doceniono nasze 
wysiłki w tym zakresie – zakład GM Manufacturing Poland został laureatem 
konkursu Top Pracodawcy Województwa Śląskiego, podczas katowickiej 
konferencji Silesia HR Trends 2015.

Wróćmy jeszcze do uruchomieniu produkcji Astry V generacji. W ja-
kich obszarach przeprowadzono inwestycje związane z wdrożeniem 
tego modelu?

Nowa Astra jest bardzo nowoczesnym i zaawansowanym technolo-
gicznie samochodem, który wymaga przygotowania zakładu na wielu 
płaszczyznach. Zainstalowaliśmy szereg nowych technologii oraz zmoder-
nizowaliśmy w nowatorski sposób istniejące procesy produkcyjne. Innowa-
cyjne rozwiązania są kluczowe do budowy nowoczesnego, dynamicznego 
i lekkiego samochodu – jest to widoczne zwłaszcza na wydziale Karoserii, 
gdzie powstaje nadwozie pojazdu. Wdrożyliśmy tam nowe technologie do 
łączenia elementów karoserii: zdalne spawanie laserowe, laserowe lutospa-
wanie czy zgrzewanie adaptacyjne w modułowych stacjach produkcyjnych.  

Poza rozwiązaniami bezpośrednio produkcyjnymi rozwinęliśmy także bar-
dzo efektywne rozwiązania w m.in. w zakresie systemów odzysku ciepła 
w oparciu o pompy ciepła i zaawansowane wymienniki ciepła, które wspie-
rają nasz działania proekologiczne. Zakład został również rozbudowany 
– zwiększyliśmy powierzchnię wydziałów produkcyjnych i magazynową. 
Rozbudowaliśmy wydział Tłoczni, Spawalni i Centrum Dystrybucji Karoserii. 
Obecna wartość inwestycji w nasz zakład wynosi ponad miliard Euro. Decy-
zję o budowie zakładu Opla w Gliwicach podjęto dwadzieścia lat temu – od 
tego czasu  bardzo dobrze układa się nasza współpraca z władzami miasta 
i Katowickiej Strefy Ekonomicznej. 

Często podkreśla Pan że w rozmowach z przyszłymi pracownikami 
„pasja zawodowa” jest podstawowym czynnikiem oceny – mógłby Pan 
te podejście uzasadnić?

Sukcesy, które osiągamy są możliwe dzięki zaangażowaniu i pasji, z jaką 
pracownicy GMMP podchodzą do nowych produktów i wyzwań. To między 
innymi dzięki temu zasłużyliśmy przez lata na zaufanie GM, który lokuje 
nowe atrakcyjne modele Opla w naszym zakładzie. W naszym zespole tkwi 
duży potencjał, który staramy się cały czas rozwijać. Nasi inżynierowie już 
wielokrotnie zostali uhonorowani prestiżowymi nagrodami GM za innowa-
cyjność – Transformers Awards. Mamy też na koncie korporacyjni patent – 
wózki samojezdne AGV. Dzięki tej pasji i zaangażowaniu możemy tez roz-
wijać w obu oddziałach GMMP – gliwickim i tyskim tzw. Funkcje Centralne, 
w tym dział zakupów, finansów, obsługi kadrowej, inżynierii czy IT.

 Co czeka w tym roku GM Manufacturing Poland? 

Kolejne miesiące to intensywna produkcja Astry dla marek Opel, Vauxhall 
i Holden oraz kabrioletu Cascada dla Holdena i Buicka. Będziemy również 
prowadzić intensywne prace inwestycyjne w nasz tyski oddział – fabrykę 
silników. 

Rozmawiała: Iwona Skwara

General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach 
stawia na rozwój i mocną pozycje w Europie
Rozmowa z Dyrektorem Zakładu Andrzejem Korpakiem





Dołącz do nas

Astra to lider sprzedaży w Polsce ostatnich 20 lat. Od początku obecności na polskim rynku Opel sprzedał 
ponad 300 tysięcy sztuk tego modelu. Jego piąta generacja to prawdziwy skok jakościowy – jest lżejsza, 
bardziej komfortowa i świetnie się ją prowadzi. Nowa pięciodrzwiowa Astra jest oferowana w cenie kata-
logowej od 59 900 zł. Już w tym podstawowym wariancie, klienci otrzymują bogate wyposażenie standar-
dowe. W Astrze zastosowano opracowane przez firmę Opel rozwiązania zapewniające najwyższy komfort 
jazdy i najlepsze właściwości jezdne w tej klasie pojazdów. Astra nowej generacji jest pierwszym modelem 
Opla oferowanym z osobistym opiekunem kierowcy Opel OnStar. Nowa Astra może również opcjonalnie 
zostać wyposażona w inteligentne matrycowe reflektory LED IntelliLux®. To przełomowe, opatentowane 
przez firmę Opel, reflektory LED nowej generacji umożliwiają korzystanie ze świateł drogowych bez ośle-
piania innych kierowców.



Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe JANTAR Ry-
szard Łach jest kluczowym i  wiodącym partnerem na 
rynku budowlanym oraz rewitalizacji osiedli mieszka-
niowych. Od początku naszej działalności siedziba firmy 
mieści się w Gliwicach, a nasz sukces tkwi w ponad 20-let-
nim doświadczeniu, doskonale wyszkolonej kadrze inży-
nieryjno-technicznej oraz efektywnie wykorzystywanych 
najnowszych materiałach i technologii.

Kluczowe osiągnięcia firmy i utrzymanie wysokiej po-
zycji rynkowej w  branży budowlanej wymaga elastycz-
ności i natychmiastowej reakcji na zmieniające się potrze-
by rynku - dlatego wielokrotnie decydowaliśmy się na 
wprowadzanie nowych usług - często znacznie wyprze-
dzając konkurencję. Ciągle szukamy lepszych sposobów 
wyróżnienia się spośród konkurencji – i  tak w  ostatnim 
czasie z  powodzeniem realizujemy program polegający 
na KOMPLEKSOWEJ REWITALIZACJI OSIEDLI MIESZ-
KANIOWYCH, który cieszy się ogromną popularnością 
wśród Inwestorów. Doradzamy naszym Klientom, jak 
przy wykorzystaniu zewnętrznych środków finansowych 
– skutecznie przeprowadzić rewitalizację zasobów. Do-
tychczas na rynku nie było podmiotu, który tak komplek-
sowo realizował zadania  – od projektu, przez finansowa-
nie, wykonawstwo aż  po rozliczenie. To swego rodzaju 
nowa jakość, którą skutecznie realizujemy na rynku.

 Aktywna działalność Pana Ryszarda Łach od 25 lat na 
rynku przyczyniła się do zdobycia wielu prestiżowych na-
gród i wyróżnień: 

Za wysoką jakość wykonywanych usług budowlanych 
w  2001r. Izba Gospodarcza Eksporterów i  Importerów 
przyznała firmie swoje najwyższe wyróżnienie „WIELKĄ 
NAGRODĘ – SKRZYDŁA MERKUREGO” oraz w  2002r. 
„CERTYFIKAT JAKOŚCI”, a Kapituła Godła Promocyjnego 
przyznała  „ŚLĄSKIEGO OSKARA” w kategorii tworzenia 
nowego wizerunku Śląska w 2002r. Natomiast za „Moder-
nizację Sanatorium Uzdrowiskowego ROSOMAK w Ustro-
niu” otrzymała w 2008r. DYPLOM „NAJLEPSZA MODER-
NIZACJA ROKU”. Za ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, w  2012 roku firma otrzymała EKOLAUR 
2012.

Za kompleksową obsługę procesów rewitalizacyjnych 
wraz z termomodernizacją firma otrzymała tytuł „LIDER 
RYNKU 2012” oraz wyróżnienie „EURO LIDER 2012”. 
W 2015 roku za wybitne osiągnięcia w prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej oraz budowę nowego wizerunku 
Śląska jako regionu prężnego gospodarczo odebraliśmy 
prestiżową nagrodę CZARNY DIAMENT oraz AUTORY-
TET BUDOWNICTWA I  GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ. Za-
tem nie tylko nasi Inwestorzy, ale i  niezależne kapituły, 
postrzegają JANTAR jako wiarygodnego partnera bizne-
sowego, legitymującego się wysoką jakością wyrobów 
i usług.

PHU JANTAR Ryszard Łach ul. Chorzowska 50, 44-100 Gliwice, 
e-mail: jantar@jantar.gliwice.pl, www.jantar.gliwice.pl



Goliard Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 18, 42-240 Rudniki k/Częstochowy, tel./fax +48 34 327 93 79   

www.goliard.pl           www.facebook.com/makaronygoliard

Weindich Sp. J. jest  firmą rodzinną ze 100% polskim kapitałem 
łączącą 25-letnie doświadczenie i tradycję  z nowoczesnym spoj-
rzeniem na biznes. Firma Weindich Sp. J.  jest znana na rynku jako 
dostawca maszyn i urządzeń w większości dla przemysłu mięsnego 
(ok. 70%),  a także do branży gastronomicznej i pozostałego przemy-
słu spożywczego.  Od lat współpracujemy z największymi zakłada-
mi mięsnymi i przetwórniami, a także małymi i dużymi placówkami 
gastronomicznymi. Łączymy doświadczenie i wiedzę ekspertów 
z całego świata, które implementujemy na naszych rynkach łącząc je 
w całe linie technologiczne.

Jesteśmy dystrybutorem i przedstawicielem wielu znanych ma-
rek na rynku polskim. Posiadamy rozwiniętą sieć sprzedaży (ok. 104 
dystrybutorów) naszych produktów w Polsce.  Zapewniamy ciągłość 
działania poprzez nasze sprawnie działające Centrum Serwisowe, 
wraz z zapleczem magazynowym części zamiennych, które jest do 
dyspozycji klientów 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę. Dys-
ponujemy maszynami zamiennymi oraz kompletnymi zestawami 
części zamiennych do wszystkich rodzajów dostarczanych maszyn 
i urządzeń. Serwisowanie odbywa się zarówno w siedzibie firmy jak 
również u Klienta. Nasza doświadczona kadra fachowców, techno-
logów doradza klientom i sprawia, że nasze kompetencje sięgają 
poza granice kraju. Nasze biuro projektowe Archigastro specjalizu-
je się w doradztwie i projektowaniu dla branży mięsnej,  Ho-Re-Ca, 
oraz spożywczej.  W naszym profesjonalnie wyposażonym Centrum 
Kulinarnym prowadzimy szkolenia, warsztaty, pokazy kulinarne itp. 
dla szefów kuchni, profesjonalistów czy też amatorów i pasjonatów 
gotowania. Ponadto, wynajmujemy kuchnie szkoleniową na potrze-
by danego klienta.

Weindich Sp.J.
ul. Adamieckiego 8 Chorzów, 

41-503 Polska
tel. +48 32 770 74 60, fax. +48 32 770 79 05 

e-mail: info@weindich.pl
Więcej informacji na: www.weindich.pl

Centrum Zaopatrzenia Przemysłu Mięsnego i Gastronomii

 Siedziba firmy

Centrum Kulinarne: szkolenia, eventy, wynajem.

Market gastronomiczny

Właściciele firmy: Mirosław Weindich, Monika Weindich, Jerzy Weindich



KOLTECH uznany w kraju i na świecie producent maszyn i urządzeń dla 
transportu szynowego, a w szczególności specjalistycznych obrabiarek 
do obróbki zestawów kołowych i ich elementów.

Oferujemy:

• obrabiarki podtorowe TUP650, TUP650H oraz TUP650SH 
• obrabiarki kołowe TUU1250 do zestawów kołowych z napędem 

ciernym pracujące w systemie roll-in / roll-off
• stanowiska typu PZK2 przeznaczone do automatycznego,  

bezdotykowego pomiaru profilu i średnicy kół pojazdów szynowych
• szynowe wózki manewrowe typu WM
• zawalcarki do zestawów kołowych PZD

Na rynku polskim KOLTECH znany jest również jako DASSAULT  
SYSTEMES Value Added Reseller.

W tym zakresie oferujemy:

• wdrożenia zaawansowanych systemów CATIA, DELMIA, ENOVIA, 
3DVIA, etc

• projekty i wdrożenia rozbudowanych baz projektowych w oparciu  
o środowiska PDM/PLM

• doradztwo w zakresie automatyzacji procesów projektowych i tech-
nologicznych oraz integracji różnorodnych narzędzi inżynierskich  
w jednorodne środowisko PLM

• dostawę i uruchomienia postprocesorów pod dowolne sterowania 
NC (np. Heidenhein, Fidia, Sinumerik, Okuma, Nums, Fanuc, Pronum

• szkolenia etc.

MICHAEL 
kompetentni ludzie z pasją

44-280 Rydułtowy, ul. Strefa Gospodarcza 10
+48 32 4558234, biuro@michael-system.pl, www.michael-metal.pl

MICHAEL
ENGINEERING

perfekcyjne rozwiązania
techniczne

MICHAEL METAL
SYSTEM

perfekcja w metalu

MICHAEL TUNING
SYSTEM

źródło większej mocy

MICHAEL TOOL
SERVICE

prewencyjne utrzymanie
ruchu

MICHAEL AUTO
SERWIS

auto sprawne od ręki

Projektowanie CAD

- tłoczników

 - wykrojników

- sprawdzianów

- przyrządów spawalniczych

- urządzeń i stacji roboczych

Projektowanie elementów 
układów wydechowych

Analizy ergonomii

Analizy bezpieczeństwa pracy

Programowanie maszyn
sterowanych numerycznie  
CAM

NARZĘDZIOWNIA

Produkcja oprzyrządowania:

- tłoczniki, wykrojniki, 
krępowniki, matryce, formy

- narzędzia do gięcia rur

- sprawdziany

Regeneracja i naprawa 
narzędzi

ŚLUSARNIA

Konstrukcje stalowe, 
aluminiowe

Konstrukcje ze stali nierdzewnej

Obudowy maszyn i urządzeń

Elementy małej architektury

Balustrady, poręcze, ogrodzenia

Sportowe układy dolotowe

Sportowe układy wydechowe

Końcówki tłumików

Kompozyty z włókien 
węglowych

Akcesoria tuningowe

Komponenty samochodowe 
z metalu (wsporniki, wzmocnie-
nia)

Gięte rury

Tłoczone blachy

Utrzymanie ciągłości 
produkcyjnej oprzyrządowa-
nia, maszyn i narzędzi u klienta

Wprowadzanie systemu 
prewencyjnego utrzymania 
ruchu w oparciu o własne 
oprogramowanie

Prowadzenie statystyk i 
wskaźników utrzymania ruchu 
MTTR, MTBF

Remonty i naprawy elementów 
pras, wykrojników, tłoczników, 
oprzyrządowania do gięcia rur, 
oprzyrządowań do spawania

Naprawy i normalizacja 
sprawdzianów

Przeprowadzanie pełnych 
przeglądów wszystkich 
marek

Wymiana i naprawa 
układów wydechowych

Naprawa zawieszeń 
samochodowych, układów 
hamulcowych, układów 
chłodzenia

Serwisowanie klimatyzacji
Tuning samochodów i 
motocykli

Wymiana opon

Salon kosmetyki 
samochodowej



MERiTUM PROJEKT  rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku usług in-
żynierskich w 2005 roku.                                  

Firma z pasją zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych usług projektowych  
jak i nadzorem inwestorskim we wszystkich  dziedzinach  dotyczących inżynierii, 
budownictwa i łączności. 

Inwestycje wynikające, ze specyfikacji firmy realizowane są na terenie całego 
kraju, odbiorcami naszych usług są instytucje publiczne w sektorze cywilnym jak 
i obronnym.  Jako firma stawiamy na innowacyjne i wielopłaszczyznowe rozpatry-
wanie zadań we współpracy z uczelniami technicznymi, humanistycznymi i orga-
nizacjami społecznymi. Biuro od momentu powstania do dnia dzisiejszego wyko-
nało ponad 170  różnych projektów  które w większości są zrealizowane.

Potwierdzeniem zaangażowania i profesjonalizmu biura jest fakt, iż w 2015 
roku biuro Meritum  jako autor projektu otrzymało  nagrodę  magazynu „Magazy-
nu Autostrady”  za modernizację drogi krajowej DK-94 na terenie Dąbrowy Górni-
czej, nagrodzoną w Ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2014”. Wartość 
tej inwestycji wynosiła 250 mln zł. 

Obecnie głównymi kierunkami rozwoju biura są inżynieria komunikacyjna, 
energetyka i inżynieria wodno-środowiskowa.

Inżynieria komunikacyjna to:
•  budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych kolejowych i autobusow-

ych ,oraz  systemów Park&Ride
• rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej (tramwajowej, kolejowej, au-

tobusowej,)
• oszczędność energetyczna i zarządzanie oświetleniem miejskim, 

Wraz z koniecznością ograniczenia emisji spalin komunikacyjnych oraz tzw. 
SMOG-iem zachodzi konieczność dokonania zmian w funkcjonowaniu miast w zakre-
sie dostępu komunikacji samochodowej do centrów miast. Jedynym rozwiązaniem 
jest ograniczenie ilości poruszających się samochodów spalinowych w miastach wraz 
z  budową na obrzeżach miast systemów Park&Ride gdzie nastąpi przesiadanie z sa-
mochodów na komunikację publiczną. W celu zachęcenia pasażerów do korzystania 
z komunikacji publicznej musimy stworzyć nową innowacyjną jakość  infrastruktury, 
taboru przewozowego, dworców  oraz centrów przesiadkowych. Centra te są połącze-
niem przestrzeni publicznej i usługowo-handlowej wyposażonej w najnowsze rozwią-
zania IT ułatwiające dostęp do danych o mieście, połączeniach komunikacyjnych  tzw. 
Smart City , Info Box itp. 

 Ponadto  same obiekty są wykorzystane do pozyskiwania energii ze źródeł odna-
wialnych  tj. energia słoneczna, geotermia. Energia ta jest wykorzystywana na po-
trzeby własne a nadwyżki są odsprzedawane do sieci. Obecnie na terenie miast pro-
jektujemy punkty do ładowania elektrycznego autobusów, samochodów i rowerów  
co wyznacza najnowsze trendy  ukierunkowane na transport ekologiczny. Ogranicze-
nie emisji CO2 realizujemy również poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne 
oraz wdrażanie nowoczesnych technologii  informatycznych do zarządzania energią 
przyczyniając się do zmniejszenia zużycia.

Inżynieria wodno-środowiskowa  to:

•  rewitalizacje terenów zdegradowanych przemysłowo, 
•  budowa innowacyjnej infrastruktury środowiskowej,

Jako biuro widzimy konieczność dostrzegania otaczającego nas środowiska 
i zwracania uwagę na zachowanie bioróżnorodności oraz poprawę warunków 
bytowania otaczającej nas fauny i flory. Kreując rozwiązania przestrzeni staramy 
się o wypracowanie trudnego kompromisu pomiędzy postępem cywilizacyjnym                                                       
a poszanowaniem zasobów naturalnych.  Na terenie kraju jest wiele terenów które 
w przeszłości lub obecnie podlegają przeobrażeniom wynikającym z wielowie-
kowej eksploatacji przemysłowej oraz górniczej. Przy zmianach klimatycznych 
które cechują się gwałtownymi i niespotykanymi dotychczas zjawiskami atmos-
ferycznymi  takimi jak  gwałtowne opady deszczu,  huragany  itp., nakładając te 
zjawiska na charakterystykę przeobrażonych terenów górniczych  przy splocie 
niekorzystnych okoliczności dochodzi niejednokrotnie do katastrof. Biuro wyko-
nuje  opracowania  projektowe  które zapobiegają negatywnym skutkom takiej  
działalności.  Wykonujemy   projekty zapór przeciwpowodziowych   gdzie  oprócz 
funkcji hydrotechnicznych planujemy  zastosowanie  innowacyjnych systemów 
monitoringu przepływu wód i powiadamiania o zagrożeniach, które poprawiają 
bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewniają sprawne zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi. Ponadto zajmujemy się  rewitalizacją parków, zbiorników gdzie pla-
nujemy zachowanie środowiska wodnego i świata przyrodniczego i udostępnie-
nie jej mieszkańcom zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym poprzez 
monitoring który będzie umożliwiał obserwację  „Online” zachodzących zjawisk 
świata przyrodniczego. 

Działalność Meritum ulega stałym przeobrażeniom odpowiadając  
na zmieniające się okoliczności i nowe wezwania jakie stawia przed nami  
otaczający nas świat.

Marek Myrcik
MERiTUM PROJEKT

Aleja Różana 6 (Park Śląski)
41-501 Chorzów

tel.: (32) 745 27 25         
fax.: (32) 745 27 26  

email.: meritum.projekt@gmail.com



Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii obchodzi w tym roku 
25. urodziny. Powołana w  1991 r. w  Zabrzu, z  inicjatywy 
i pod kierunkiem profesora Zbigniewa Religi, przyjęła za 
cel  wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych 
metod i technik ratowania życia ludzkiego, gdy zagrożone 
jest serce i wielopłaszczyznowe wspieranie kardiochirur-
gii. Jako instytucja wysokich technologii, we własnym In-
stytucie Protez Serca prowadzi prace naukowo-badawcze 
związane ze sztucznym sercem, robotem chirurgicznym 
i  innowacyjnymi narzędziami chirurgii oraz inżynierią 

tkankową wykorzystywaną w celach leczniczych. Opracowany przez nią pneumatyczny system wspomagania serca 
wykorzystywany jest od 1999 r. w wielu polskich ośrodkach kardiochirurgicznych, jako ratunek dla pacjentów z nie-
wydolnym sercem oczekujących na transplantację lub szansa na regenerację serca. Fundacja udoskonala ten system 
i pracuje nad całą gamą mechanicznych protez serca dla dorosłych i dla dzieci z rodziny ReligaHeart, z zamiarem uru-
chomienia w przyszłości ich małoseryjnej, własnej produkcji. Jej urządzenia prezentowane są w jedynym na świecie 
Międzynarodowym Centrum Technologii Medycznych (MCTM) w Houston (USA). 

Fundacja opracowała również najbardziej zaawansowane w  Polsce metody doradcze chirurgii oparte o  symula-
cje komputerowe i modelowanie fizyczne oraz pionierskie metody planowania operacji, wykorzystujące technologie 
wirtualnej przestrzeni. Zainicjowała i kontynuuje prace nad opracowaniem i wdrożeniem klinicznym robotów chi-
rurgicznych Robin Heart i manualno-zrobotyzowanych narzędzi chirurgicznych. Prowadzi również prace nad wyko-
rzystaniem nowoczesnych biomateriałów w  kardiochirurgii, nad zastosowaniem komórek macierzystych w  nowej, 
biologicznej zastawce serca oraz w rekonstrukcji i plastyce mięśnia sercowego. 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii promuje aktywny, zdrowy styl życia jako najlepszą profilaktykę chorób serca. 
Współfinansuje publikacje oraz szkolenia kadr medycznych z  Polski i  zagranicy w  dziedzinie kardiochirurgii, orga-
nizuje specjalistyczne warsztaty, konferencje i sympozja. Jej osiągnięcia z zakresu nowych technologii medycznych 
od lat zdobywają uznanie w kraju i na świecie, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Jest nowoczesnym, 
zasłużonym dla polskiej kardiochirurgii ośrodkiem naukowo-badawczym oraz centrum wymiany myśli i doświadczeń.

Jej działalność możliwa jest dzięki środkom pochodzącym z darowizn, subwencji, dotacji oraz funduszy unijnych. 
Najhojniejsi sprzymierzeńcy Fundacji, co roku nagradzani są podczas koncertów „Serce za serce”, organizowanych 
z udziałem znakomitych gwiazd  i wspaniałych gości. Fundację wspierać można również przekazując jej 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 

41-800 Zabrze, ul. Wolności 3 45A,
tel. 32/ 373 56 00
KRS: 0000069136

www.frk.pl
e-mail: sekretariat@frk.pl



UROCZYSTOŚCI GALI SUKCESU NA ŚLĄSKU Z LAT UBIEGŁYCH

Zarząd Stowarzyszenia Laur Kompetencji i Umiejetności RiG
Katowice

Menedżer Roku 2012 na Śląsku
Zenon Górniak Prezes Zarządu Huta Łabędy

Prezes Zarządu dr. hab. Józef Myrczek
Bank Spółdzielczy w Katowicach

Menedżer roku Józef Dreinert
Izba Rzemieślnicza

Członek Honorowy Stowarzyszenia
Jan Olbrycht

Menedżer Roku na Śląsku Prezes Zarządu
Carboautomatyka SA dr inż Henryk Stabla

Prezes Izby Rzemieślniczej
prof. Jan Klimek

Menedżer 20-lecia na Śląsku
Piotr Uszok

Menedżer 20-lecia na Śląsku 
prof dr inż Zbigniew Śmieszek 

Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Pierwsi Członkowie Honorowi Stowarzyszenia
Adam Garczyński, Jan Klimek, Andrzej Zając

Regionalne Forum Polityki Gospodarczej Pierwsza Gala „Sukces na Śląsku”

RAUTY TOWARZYSKIE W KLUBIE „MARCHOŁT”  W KATOWICACH
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Prezes Zarządu TGJ Group
Mariusz Ślęzak

Prezes Zarządu Wodpol Sp. z o.o.
Adam Marszałek

Przedstawiciel Helimed S.A.

Członek Honorowy Stowarzyszenia
Jerzy Swatoń

Wyróżniony Prezes Zarządu
Preda Sp. z o.o. Jacek Walski

Członek Honorowy Stowarzyszenia
Kazimierz Karolczak

UROCZYSTOŚĆ GALI SUKCESU NA ŚLĄSKU ZA ROK 2014
SALA MARMUROWA URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Wyróżniony Prezes Zarządu
Marysin Dwór Mieczysław Kucharski

Wyróżniony Prezes Zarządu 
Marcin Jadczyk Sor-Drew SA

mec. Wojciech Dec
Kancelaria Prawna Leśniodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Wyróżniona Prezes Zarządu
BetaMed Beata Drzazga

Wyróżniony Prezes Zarządu Ryszard Olszewski
Bank Spółdzielczy w Będzinie

Wyróżniony Prezes Zarządu
Andrzej Łatka Bateropol S.A.

Prezes Zarządu Tadeusz Koperski 
Haldex S.A.

Przedstawiciel VOIGT Sp.  z o.o. Wyróżniony Prezes Zarządu
dr Andreas Glenz Prevac Sp. z o.o.

Fot. Janusz Pilszak

Wyróżniony Prezes Zarządu
Wiesław Pochopień RemKonBis

Wyróżniony Prezes Zarządu
Grupa Termopian Sylwester Będkowski

Wyróżniony Prezes Zarządu
Eltar Walenty Mietła

UROCZYSTOŚĆ GALI SUKCESU NA ŚLĄSKU ZA ROK 2014
SALA MARMUROWA URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
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