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Na Śląsku Cieszyńskim znów jest kapitał
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W jednym szeregu najwięksi - właściciele firm takich jak np.: MOKATE, ATAL, Ustronianka,
Unitrans, Kubala, JurGast wraz średnimi i małymi przedsiębiorcami ze Śląska Cieszyńskiego.
Będą łączyć siły i wymieniać doświadczenia. Platformą do tego typu wymian będzie Klub
Kapitału Śląska Cieszyńskiego, który właśnie wznowił swoją działalność.

Najwięksi przedsiębiorcy wspólnie w Klubie, który wznowił działalność fot. powiat.cieszyn.pl

Był rok 1997 w Cieszynie pod auspicjami Starosty Cieszyńskiego powstał Klub Kapitału Śląska Cieszyńskiego. Jego
celem był rozwój przedsiębiorczości w regionie, reprezentacja ich interesów przed organami administracji
państwowej. Wtedy fotel Starosty Powiatowego zajmował Andrzej Georg, a pierwszymi członkami zarządu byli:
prezes Jacek Kisielewski, wiceprezesi – Józef Ziętek i Roman Kubala, skarbnik Henryk Kania, oraz członek Henryk
Wieja, z kolei komisji rewizyjnej przewodniczył Franciszek Juroszek.
W czwartek (13 lutego 2020 r.) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyło się walne zebranie Klubu
Kapitału Śląska Cieszyńskiego, w którym uczestniczyło około 80 przedsiębiorców z regionu Śląska Cieszyńskiego.
Przedsiębiorcy z regionu mogli się spotkać z członkami założycielami klubu, a byli wśród nich m.in. najwięksi
przedsiębiorcy polscy - Teresa Mokrysz (MOKATE), Michał Bożek (Ustronianka), Zbigniew Juroszek (ATAL), Franciszek
Juroszek (Jur-Gast), Roman Kubala (Kubala Sp. z o.o.). Uczestnicy zebrania postanowili wznowić działalność klubu.
Zebranych przywitał starosta Mieczysław Szczurek, zaś przewodniczącym zebrania wybrany został Marian Czapka,
dotychczasowy prezes klubu.
- Dla mnie najważniejszym celem reaktywacji Klubu Kapitału Śląska Cieszyńskiego jest szeroko rozumiana
integracja biznesu. Jestem zbudowany pozytywnym odbiorem wznowienia funkcjonowania Klubu. Wśród
przedsiębiorców, członków Klubu, są zarówno osoby, będące od lat prawdziwą marką naszego regionu, jak

również reprezentanci biznesowego, młodego pokolenia. Liczę na wspólne działanie, inicjatywy oraz
pomysły, i zawsze będę powtarzał, że w jedności siła - podsumował spotkanie Mieczysław Szczurek, Starosta
Cieszyński.
Klub Kapitału Śląska Cieszyńskiego w swej działalności będzie się koncentrował przede wszystkim na wspieraniu
inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na Śląsku Cieszyńskim.
W celu umożliwienia realizacji założonych celów, walne zebranie członków Klubu uchwaliło nowy statut oraz wybrało
nowe władze Klubu, w tym zarząd z Prezesem zarządu – Karoliną Lampel-Czapką oraz komisję rewizyjną, której
przewodniczącym został Sebastian Płonka.
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