
                                                                                                                     Żywiec, 24.04.2013 r.

                                                                                                                     Szanowny Pan

                                                                                                                     Antoni Szlagor   

                                                                                                                     Burmistrz Miasta Żywca

                                                                                                                     

                                                                             P R O T E S T                                                   

Szanowny Panie Burmistrzu! 

Jesteśmy grupą przedsiębiorców z Żywca oraz powiatu żywieckiego, zajmujących się handlem

akcesoriami służącymi wyposażaniu mieszkań, chemią gospodarczą, materiałami instalatorskimi,

meblami itp. W związku z tym, iż dotarły do nas informacje, że jeden z międzynarodowych

potentatów tej branży  zamierza wybudować w Żywcu, przy ul. Wesołej, obok tzw. „Persji”,

wielkogabarytowy hipermarket, prosimy uprzejmie o pomoc w uniemożliwieniu realizacji tej

inwestycji. 

Sektor mikro i małych przedsiębiorstw  w stolicy powiatu oraz gminach Żywiecczyzny

poddawany jest od lat drastycznej degradacji, wynikającej z postępującej ekspansji wielkich sieci

handlowych. Pomimo protestów właścicieli tutejszych podmiotów gospodarczych dopuszczono do

lokalizacji na naszym terenie wielu sklepów dużych sieci handlowych o zasięgu globalnym, w tym

Tesco i Kaufand, doprowadzając do upadku drobny handel w mieście i skazując tym samym na

zasiłek dla bezrobotnych setki drobnych kupców wraz z ich rodzinami. 

O sytuacji najmniejszych przedsiębiorstw ziemi żywieckiej wnioskować można  ze statystki

GUS. W 2011 r. doszło tutaj do spadku liczby podmiotów gospodarczych o prawie 4 %. Liczba osób

pracujących w sektorze prywatnym zmniejszyła się także o równe 4 %. Wg danych dotyczących 2012

r. liczba podmiotów gospodarczych wzrosła wprawdzie o 300, czyli o 2,3 %, mimo to jednak, według

naszych obserwacji, w roku ubiegłym doszło do prawdziwego załamania drobnego handlu. Można to

zobaczyć chociażby na głównym trakcie handlowym Żywca, pomiędzy dworcem PKP i PKS a rynkiem.

W 2012 r. na ulicach Dworcowej i Kościuszki oraz okolicznych zamknięto wiele małych sklepów i

lokale po nich, po dziś dzień stoją puste. 

Z powyższymi wnioskami korelują dane dotyczące liczby osób fzycznych prowadzących

indywidualną działalność gospodarczą. W 2011 r. zarejestrowano 996  takich podmiotów,

wyrejestrowano natomiast 1542, a dodatkowo 853 osoby fzyczne zawiesiły prowadzenie frm.

/Danych w tych kategoriach, odnoszących  się do 2012 r., GUS jeszcze nie opublikował/. 
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Dramatyczną sytuację na rynku zatrudnienia obrazują statystyki Wojewódzkiego Urzędu

Pracy w Katowicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu. Liczba bezrobotnych

zarejestrowanych w powiecie żywieckim wynosiła: 6750 osób w 2010 r.,  7278 osób w 2011 r., 8400

osób  w 2012 r. W styczniu 2013 r. wzrosła skokowo – o 1120 osób, osiągając liczbę 9520. Obecnie

wynosi już blisko 9700 osób. 

Powiat żywiecki od lat należy do najbardziej dotkniętych bezrobociem  powiatów

województwa śląskiego. Obecnie, ze stopą bezrobocia wynoszącą 17,6 % jest na szóstym miejscu

wśród trzydziestu sześciu powiatów województwa. 

Według dokonanych przez nas szacunków, powstanie hipermarketu branży przemysłowej w

Żywcu spowoduje upadek kilkudziesięciu działających obecnie w mieście i powiecie sklepów.

Sądzimy, że w efekcie, w statystyce Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu przybędzie kolejny tysiąc

bezrobotnych. Hipermarket nie będzie w stanie zatrudnić bodaj jednej trzeciej tych osób. Ci, którzy

otrzymają w nim pracę, zatrudnieni będą na umowy na czas określony lub tzw. „umowy śmieciowe”. 

Prosimy o pomoc w zatrzymaniu tej inwestycji, powodowani troską o ochronę zarówno

naszych własnych miejsc pracy, jak również zatrudnianych przez nas ludzi. 

 

                                                                                                                 Z poważaniem 

Adres do korespondencji: 

ART-MARK, ul. Łączna 7, 34-300 Żywiec 

W załączniku: Lista protestujących.

 

2


