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Kongres „Business Without Limits”
Współpraca samorządu z biznesem była tematem przewodnim  
V edycji kongresu Business Without Limits w G2A Arena w Jasionce.
W trakcie kongresu poruszone zostały zagadnienia:
• Biznes i samorząd - współpraca motorem rozwoju regionu
• Inwestycje - dynamika i kierunki rozwoju
• Energetyka - wyzwania dla samorządu i biznesu
• Rozwój lokalny - jak skutecznie pozyskiwać i dbać  

o inwestorów
Dyskusja ujawniła, że biznes, wobec wójtów, burmistrzów  

i marszałków województw ma swoje oczekiwania. Zwrócono uwagę 
na to, że od władz samorządu województwa w znacznym stopniu 
zależy, w jakim kierunku gospodarczym zmierzać będzie dany 
region, z jakim produktem lub zakresem usług będzie kojarzony, 
jakie swoje atuty wykorzystuje do pozyskania inwestorów.

Rozmawiano o udziale samorządu w kształceniu kadr 
potrzebnych biznesowi. W gestii samorządu jest stworzenie 
zachęcających warunków życia pozazawodowego: bazy kultural-
nej i sportowej, zaplecza mieszkalnego. Przedmiotem dyskusji 
była też skuteczność pozyskiwania i dbałości o inwestorów, co ma 
ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu.

Fabryka Mostostal 
Stalowa Wola razem z Mielcem, jako jedyne na Podkarpaciu, zostały 
włączone do rządowego programu „Fabryka”, realizowanego przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Realizację programu rozpoczęło 
podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastem Stalowa Wola  
a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Sebastian Murawski, pełnomocnik ARP S.A. wyjaśniał: „Obec-
ność ARP w Stalowej Woli nie jest przypadkowa. Stalowa Wola 
jako miasto średniej wielkości zakwalifikowała się do programu  
i dzięki temu ma szansę przeciwstawić się depopulacji oraz zwiększyć 
potencjał gospodarczy miasta. Założeniem jest zagospodarowanie 
powierzchni biurowych dla firm z sektora IT oraz firm outsourcin-
gowych gdzie zatrudnienie mogą znaleźć osoby ze średnim i wyższym 
wykształceniem. Do tej pory firmy tego typu nie lokowały się w mia-
stach średniej wielkości bo barierą była dostępność do atrakcyjnych 
powierzchni biurowych, zwłaszcza na wysokich piętrach.

„Fabryka” ma dwa założenia. Tworzenie nowych powierzchni 
poprzez budowę biurowców oraz wykorzystanie już tych istnie- 
jących jak na przykład w Stalowej Woli. Naszym celem jest, aby osoby 
młode znalazły pracę biurową w sektorze IT, outsourcingu. Właśnie 
takich obiektów jak ten (biurowiec Mostostal - wyjaśnienie red.) 
potrzebujemy do realizacji tego celu” - mówił Sebastian Murawski

Prezydent L. Nadbereżny jest pełen optymizmu co do progra-
mu „Fabryka” po tym jak, jego zdaniem, sukces odniosła inicjatywa 
pod nazwą „Kuźnia Przedsiębiorczości” na ulicy Kwiatkowskiego. 
Jeżeli „Mostostal” powtórzy ten sukces, w planach jest przejęcie od 
prywatnego właściciela budynku sąsiedniego urządzając w środku 
Stalowej Woli centrum biznesu z parkingiem wielopoziomowym. 
Nowoczesne obiekty biurowe miałyby również powstać na działce 

Mówiono również o inwestycjach. I nie chodziło tylko  
o inwestycje samorządów np. w infrastrukturę, ale pozyskanie  
i dobór takich inwestorów, którzy określiliby bądź odpowiadaliby 
pożądany przez samorząd i mieszkańców kierunek rozwoju  
gospodarczego.

na przeciwko „ambulatorium” gdzie obecnie mieści się zajezdnia 
autobusowa i place manewrowe do nauki jazdy.

„ARP to dla Stalowej Woli sprawdzony partner. Inwestuje  
w strefie ekonomicznej. Buduje nowe hale pod wynajem. Nasze mias-
to nie może ciągle budować gospodarki na jednej nodze, związanej 
z przemysłem, produkcją bo brakuje pracy biurowej w centrach 
usług biznesowych” - powiedział włodarz miasta.

Sebastian Murawski dodał, że dzięki współpracy z miastem 
Stalowa Wola i tym, że w jego zasobach znajduje się taki 
obiekt Agencja Rozwoju Przemysłu może przystąpić do etapu 
komercjalizacji obiektu, szukając najemców z w/w branż. Od gminy 
jako partnera oczekuje między innymi kreowania kierunków 
kształcenia, obsługi komunikacyjnej oraz wysokiej jakości obsługi 
przedsiębiorców.
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Raytheon Company składa w HSW zamówie-
nia T&M dot. dostaw systemu WISŁA
24 października, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
Huta Stalowa Wola S.A. otrzymała od Raytheon 
Company zamówienie na usługę przygotowania 
realizacji przyszłego kontraktu dotyczącą 
programu WISŁA. PGZ S.A. reprezentował 
wiceprezes Sebastian Chwałek, podpisy 
ze strony HSW S.A. złożyli Jacek Kosiński i 
Bartłomiej Zając a ze strony Raytheon Company 
Wes Kremer, Tom Laliberty i Pete Bata.

– Wchodzimy w kolejny etap realizacji  
największego w historii Sił Zbrojnych RP oraz 
polskiego przemysłu obronnego programu, który 
jest pierwszym krokiem na drodze do stwo- 
rzenia wielowarstwowego, kompleksowego 
systemu obrony polskiego nieba. Partnerstwo  
z firmą Raytheon i zaangażowanie podmiotów 
wchodzących w skład naszej Grupy przy reali- 
zacji I i II fazy programu WISŁA przyczyni się 
do pozyskania wielu kompetencji i rozbudowy 
naszego potencjału techniczno-technologiczne-

go na polu systemów obrony przeciwlotniczej – powiedział wice-
prezes PGZ Sebastian Chwałek.

Kolejnym kamieniem milowym w realizacji programu będzie 
podpisanie kontraktu wykonawczego 
na integrację i produkcję 16 wyrzutni 
rakiet systemu Patriot w ramach re-
alizacji I fazy programu WISŁA, 
którego podpisanie planowane jest 
jeszcze w tym roku. W wyniku negoc-
jacji międzyrządowych PGZ uzyska 
technologie i know-how pozwalające 
na uzyskanie ponad 90% udziału 
w produkcji wyrzutni i jej kompo-
nentów. Wszystkie dostarczone Polsce 
baterie będą wyposażone w wyrzutnie, 
których znaczna część powstanie  
w krajowym przemyśle obronnym. 
Takie rozwiązanie obniży również 
koszt utrzymania cyklu życia sys-
temów wyrzutni, za których eksp-
loatację i modernizację będą od-
powiadać spółki z Grupy. (www.hsw.pl)

Kongres 590
Już po raz trzeci w Rzeszowie odbywał się Kongres 590. Jest on 
jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. 
Tradycyjnie Kongres stał się płaszczyzną wymiany myśli, poglądów  
i doświadczeń polskich przedsiębiorców, menedżerów, polityków, 
naukowców oraz ekspertów ekonomicznych.

– Jeżeli mamy rozwijać naszą gospodarkę, jeżeli mamy 
zrealizować nasze ambicje zapisane w Strategii na rzecz Odpowie- 
dzialnego Rozwoju, budować gospodarkę nowoczesną opartą na 
innowacyjności, funkcjonującą w zakresie nowych technologii, 
musimy zaczynać od szkoły, od kształcenia dzieci w tym kierunku, od 
współpracy ze szkołą a środowiskiem gospodarki, przedsiębiorczości, 
wprowadzać odpowiednie przedmioty w szkole, programy, po to, 
byśmy mogli wychowywać młode pokolenia ludzi, przygotowanych 
do tego, aby odpowiedzialnie i nowocześnie prowadzili biznes – 
powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego  
z kolei wyraził swoje zadowolenie z faktu, iż G2A Arena ponownie 
stała się miejscem najważniejszej imprezy gospodarczej w kraju. 
Dodał, że obok G2 Areny powstanie Centrum Nauki im. Ignacego 
Łukasiewicza, zbudowane na wzór Centrum Nauki Kopernik.

Prezes NBP Adam Glapiński zauważył, że od pewnego czasu 
Polska „pędzi jak lokomotywa”, budząc zdumienie świata i ana-
lityków. Powołał się na dane GUS za trzeci kwartał tego roku,  
z których wynika, że wzrost gospodarczy w naszym kraju prze-
kracza 5 proc. Jego zdaniem nasza gospodarka jest obecnie  

„najbardziej stabilną, najszybciej rozwijającą się oraz najbardziej 
dynamiczną gospodarką w Europie”. 

Prezydent Andrzej Duda wręczył Nagrody Gospodarcze 
Prezydenta RP najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, 
które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki.
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Rozwadów - miejsce na mały biznes
Przywrócenie dawnej świetności Rozwadowa (remont budynków 
PKP, Sokoła, Sądu, modernizacja Rynku) stworzy szansę by, jak 
dawniej, Rozwadów stał się mekką drobnego rzemiosła, ginących 
usług, kulinarnych dobroci, miejscem wydarzeń kulturalno-społe- 
cznych, animacji gospodarczych.

Docelowo miejsce to spełniać będzie wszystkie wymogi 
konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej i ma am-
bicję pełnić, tak jak przed laty, rolę małego centrum życia miesz-
kańców Stalowej Woli. Sprzyjają temu realizowane wokół rynku 
inwestycje: remonty dróg, remont budynku Sokoła i uruchomienie 
Galerii Sztuki Alfonsa Karpińskiego wraz ze Szkołą Malarstwa  
i Rysunku oraz  zabytkowy dworzec PKP, który zostanie poddany 
kapitalnemu remontowi. Atrakcyjność Rozwadowa dodatkowo 
podnoszą rewitalizowany park w Charzewicach, Klasztor Braci 
Mniejszych Kapucynów, rozwadowska fara, Muzeum Regionalne. 
Wszystko to może stać się prawdziwą atrakcją turystyczną.

Ambitny plan rewitalizacji rynku wstępnie zakłada prefe- 
rencje podatkowe obszaru Rozwadowa dla przedsiębiorców. 
Brane są pod uwagę:

• zwolnienie dla chronionych branż rzemieślniczych
• zwolnienie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy
• zwolnienie z tytułu rozpoczęcia działalności gosp.
• zwolnienie od podatku w sektorze start-upów, innowacji
• zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu  

prowadzonych prac budowy nowych elewacji budynków.

„Rozwadów stanie się perełką historyczną 
Stalowej Woli, ale także gospodarczą”
Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny

Rozwadowskie tradycje rzemieślniczo-kupieckie wciąż są 
żywe w mieszkańcach Stalowej Woli. Stąd szanse na powodzenie 
biznesu na wyremontowanym rynku są spore.

Przeglądając prezentacje przyszłego Rozwadowa przed-
siębiorcy już teraz mogą myśleć o wyborze lokalu dla małego 
biznesu, bo za kilka lat rynek znów wypełni się mieszkańcami 
regionu, także w czasie weekendów, kiedy to mają odbywać się 
różne imprezy i wydarzenia miejskie.

ARP wybuduje w Stalowej Woli halę  
za 24 mln zł
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że został wybrany 
wykonawca budowy hali przy ul. Kasprzyckiego w Stalowej Woli. 
Projekt jest elementem programu wsparcia dla miast średnich. 
Jego wartość to prawie 24 mln zł netto.

Spółka Mirbud S.A wybuduje halę produkcyjno-magazynową 
wraz z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni  
11,5 tys. m kw.

– Agencja Rozwoju Przemysłu po raz kolejny wybiera Stalową 
Wolę jako sprawdzonego partnera do realizacji swoich celów bizne-
sowych, a jednocześnie realizuje program rządowy wsparcia dla 
średnich miast. Cieszymy się, że projekt o wartości ponad 24 mln zł 
zostanie zrealizowany w Stalowej Woli, a tym samym przyczyni się 
do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i stworzenia nowych 
miejsc pracy w naszym mieście – mówi Lucjusz Nadbereżny 
Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Przypomnijmy, że Miasto Stalowa Wola przystąpiło do 
rządowego programu „Fabryka”. Jest to projekt, który stanowi 
narzędzie wsparcia dla średnich miast oraz gwarantuje warunki 
rozwoju dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. 
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HSW marką stulecia

W szczególnym, jubileuszowym roku 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości oraz w uroczystym roku 80-lecia, Huta Stalowa 
Wola S.A. otrzymała nagrodę „Marka 100-lecia”.

„Marka 100-lecia” to nagroda w plebiscycie „Firma na 100-lecie 
Niepodległości”. Plebiscyt „Firma 100-lecia Niepodległości” ma 
przypomnieć, że współcześnie działające polskie firmy mają 
podstawy, aby odwoływać się do tradycji tysięcy przedsiębiorstw 
działających w okresie pierwszych 20 lat Niepodległości. 

W dniu 5 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się uroczysta 
gala wręczenia nagród „Firma na 100-lecie Niepodległości”,  
w której uczestniczyli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 
oraz Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. Nie zabrakło 
przedstawicieli władz państwowych, instytucji publicznych, 
organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorców. Huta Stalowa 
Wola otrzymała nagrodę w kategorii: „Marka 100-lecia”. Nagrodę 
dla HSW odebrał pan Jacek Kosiński, Członek Zarządu, Dyrektor 
Finansowy HSW SA.

– Wyróżnienie, które otrzymaliśmy od Czytelników i Kapituły 
traktujemy jako wyraz ogromnego zaufania, o które będziemy dbali, 
jak umiemy najlepiej. To także zobowiązanie, aby tę markę 100-lecia 
przechować dla następnych pokoleń. Dziękujemy Państwu i cieszymy 
się niezmiernie, że nasze działania nawiązujące do chlubnej tradycji 
budowania fundamentów niepodległości państwa polskiego poprzez 
rozwój własnego potencjału przemysłowego zostały dostrzeżone. 
Dziękujemy również Kapitule, Współpracownikom i wszystkim 
osobom, które wsparły swoim głosem Hutę Stalowa Wola S.A.,  
a bez których nie otrzymalibyśmy tego pięknego i zaszczytnego 
tytułu Marka 100-lecia – mówi Jacek Kosiński. 

Niewiele jest przedsiębiorstw w Polsce, które jak my, mogą 
poszczycić się tak długą historią nieprzerwanego funkcjonowania 
w jednej branży. Historia Huty Stalowa Wola rozpoczęła się bowiem 
80 lat temu, w 1938 roku, w COP-ie od produkcji dział dla polskiego 
wojska.

Historycznie więc wciąż funkcjonujemy w tym samym obszarze 
biznesowym i tym samym miejscu geograficznym, gdzie powstały 
Zakłady Południowe, ale dzisiejsza Huta Stalowa Wola to nowoczesny 
zakład przemysłowy. Choć także dziś łączy nas wiele z naszymi 
poprzednikami – my, jak niegdyś Zakłady Południowe, tak samo 
wypełniamy ważną rolę w programie modernizacji technicznej Sił 
Zbrojnych RP. Jesteśmy liderem kilku najważniejszych programów 
modernizacyjnych – komentował J. Kosiński.             (www.hsw.pl)

140 ha dla nowych inwestorów
O ponad 140 ha poszerzy się strefa przemysłowa w Stalowej Woli. 
Radni Miejscy jednogłośnie zadecydowali podczas ostatniej sesji 
o realizacji tego kluczowego zadania. 

– To konkretna praca ostatnich 4 lat. Symbolicznie ta decyz-
ja podejmowana jest przez radnych na ostatniej sesji rady. Ona 
wyznaczy kierunek działania samorządowi nowej kadencji – pod-
kreślił Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Jak wskazał włodarz miasta, na chwilę obecną wyczerpały 
się już prawie całkowicie wolne zasoby nieruchomości, których 
właścicielem jest miasto, a na których można byłoby wyznaczyć 
nowe tereny inwestycyjne. 

– Stalowa Wola w obecnej przestrzeni strefy przemysłowej dusi 
się. Nie mamy przestrzeni, która może być zaproponowana szczegól-
nie dużym inwestorom i przedsiębiorcom 

– mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. 
Dlatego też przez ostatnie 4 lata wraz z 
radnymi Rady Miejskiej podjął szczególne 
starania, by „wpuścić więcej powietrza” 
do strefy i otworzyć ją na nowe inwestycje. 

– Wymagało to wielu niełatwych rozmów  
i spotkań – podkreślił prezydent. Należało-
by dodać – zakończonych sukcesem.

Samorząd miejski rozpoczął pro-
cedurę mającą na celu nabycie gruntów, 
które obecnie są w zasobach Skarbu 
Państwa, a w zarządzie Lasów Państ-
wowych. Obszar ten położony jest w 
południowej części miasta, w sąsiedz-
twie terenów produkcyjno-usługowych 
(dawnego obszaru Huty Stalowa Wola) 
w rejonie ulic Władysława Grabskiego  
i Przyszowskiej. 

– Procedujemy dwa obszary. Jeden, gdzie znajdują się 4 działki 
o łącznej powierzchni 103 ha za obecną siedzibą HSW, oraz drugi 
teren za Kuźnią. Tam spora część działki jest objęta w tej chwili 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod produkcję i usługi 

– mówi Lucjusz Nadbereżny.
Tereny te zostaną uzbrojone i będą dostępne dla inwestorów 

za kilka miesięcy, po dopełnieniu wszystkich formalności przez 
Miasto. Prezydent chciałby, żeby na wygospodarowanym obszarze 
ulokował się jeden lub dwa duże podmioty, a nie kilka mniejszych. 

– Stalowa Wola potrzebuje dzisiaj silnego inwestora, a żeby 
mógł przyjść, to musi mieć przestrzeń do rozwoju. Do tej pory nigdy 
samorząd Stalowej Woli nie dysponował jedną scaloną działką tej 
wielkości – podkreślił prezydent Lucjusz Nadbereżny. 
(www.stalowwola.pl)




