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PRZEDSIĘBIORCY KREUJĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Czasy są takie, że tak naprawdę wszystko zależy od nas samych. Dotyczy to 
realizacji potrzeb zarówno regionu, jak i żyjących w nim ludzi – twierdzą właściciele firm, 
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej. 

Organizacja skupia kilkudziesięciu pracodawców, zatrudniających łącznie około 6 tys. 

pracowników. W SPZŻ są zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą, jak i biznesmeni zarządzający kilkusetosobowymi firmami. Stowarzyszenie od 

lat inicjuje wiele poczynań zmierzających do aktywizacji gospodarczej a także społecznej 

powiatu żywieckiego, uczestniczy we wdrażaniu projektów unijnych oraz pomaga 

początkującym przedsiębiorcom w prowadzeniu firm i pozyskiwaniu środków finansowych.  

- Wskazujemy kilka priorytetów, kluczowych, naszym zdaniem, dla przyśpieszenia 

rozwoju Żywiecczyzny – mówi Marian Hankus, prezes Zarządu SPZŻ. – Wszystkie one mają na 

celu, bezpośrednio, bądź pośrednio, pobudzenie aktywności osobistej mieszkańców regionu, 

ale też mamy świadomość, że nie mogą się udać bez wsparcia ze strony władz 

samorządowych powiatu, Żywca i gmin.  

Z punktu widzenia znaczącego, skokowego zmniejszenia bezrobocia na ziemi 

żywieckiej podstawowe znaczenie ma sfinalizowanie procesów zagospodarowania specjalnej 

strefy ekonomicznej w Radziechowach-Wieprzu. Stowarzyszenie deklaruje pomoc w 

sprowadzeniu do strefy dużego inwestora, który w stosunkowo krótkim czasie byłby w stanie 

dać pracę około tysiącowi mieszkanek i mieszkańców powiatu.  

Niedawno organizacja pracodawców uczestniczyła w inicjatywie oświatowej dążącej 

do powiązania oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego z oczekiwaniami pracodawców, 

co pozwoliłoby na zmniejszanie rozmiarów bezrobocia wśród absolwentów szkół. 

Stowarzyszenie postuluje kształcenie zawodowe młodzieży w kierunkach, na które istnieje 

zapotrzebowanie pracodawców. Chodzi m.in.: robotykę, obsługę obrabiarek numerycznych, 

leśnictwo, szwalnictwo, opiekę nad ludźmi starszymi, nowoczesne technologie budowlane, 

logistykę transportową. Niezbędne jest edukowanie młodzieży w każdym typie szkół  z 

podstaw: wiedzy prawnej, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.  

Lokalny biznes oczekuje uporządkowania przestrzennego miasta i gmin, przy 

jednoczesnym wskazaniu terenów  przeznaczonych pod inwestycje. W wielu miejscach nie 

obejdzie się, w tym celu, bez scalania gruntów. Przedsiębiorcy są zdania, że nie musi się to 

kłócić ani z rolnictwem ekologicznym, ani z przedsięwzięciami gospodarczymi 
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wykorzystującymi turystyczną atrakcyjność ziemi żywieckiej. SPZŻ jest zdania, że wszystkie 

rodzaje aktywności na Żywiecczyźnie są pożądane oraz że mogą z sobą koegzystować, 

wspierając  się wzajemnie. Wielu przedsiębiorców inwestuje zarówno w działalność 

produkcyjną lub usługową, jak też rolnictwo i turystykę.  

Powiat powinien też, jeszcze aktywniej niż dotychczas, wykorzystywać fundusze 

unijne w nowym okresie programowania 2014-2020, ze szczególnie intensywnym 

wykorzystaniem tej możliwości skutecznego działania, którą daje partnerstwo publiczno- 

prywatne .  

Zarząd stowarzyszenia nawiązał w tych dniach kontakty ze środowiskiem nauki, gdyż 

jego zdaniem, współpraca lokalnego biznesu z uczelniami oraz instytutami badawczymi, 

może zdynamizować rozwój firm, a w konsekwencji również regionu.  

  
 


