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Jubileusz 30-lecia Skierniewickiej Izby Gospodarczej przypada 
26 listopada 2021 r. Śmiało można powiedzieć, że skierniewiccy 
przedsiębiorcy są tyle lat razem. Poznali się nawzajem, 
razem współpracują, realizują wspólne przedsięwzięcia, 
w tym o charakterze społecznym oraz spotykają się na różnych 
uroczystościach. Szczególnie dla mikro i małych firm bycie 
członkiem Izby to prestiż, bo można stanąć obok szefa 
dużej firmy i poczuć, że razem tworzymy lokalny samorząd 
gospodarczy. Wiemy, że jesteśmy by wzajemnie się wspierać, 
dzielić doświadczeniami i walczyć o lepsze prawa dla działalności 
gospodarczej. Zrzeszone firmy to siła biznesu.
Skierniewicka organizacja przedsiębiorców najpierw powstała 
jako Izba Gospodarcza Województwa Skierniewickiego, 
potem po reformie administracyjnej w 1999 r. zmieniła nazwę 
na Regionalną Izbę Gospodarczą, by ostatecznie od 2005 
reprezentować się jako Skierniewicka Izba Gospodarcza.
Członkowie Izby angażują się w liczne przedsięwzięcia 
o charakterze społecznym i charytatywnym. Wiele lat uczestniczyli 
w balu charytatywnym organizowanym przez „Fundację Dziecięcy 
Uśmiech”, gdzie zebrane środki poprzez fundację trafiały 
do potrzebujących dzieci. Wspierali również Fundację „Kochaj 
Życie” i stowarzyszenie „Liberatis”. Inicjatyw społecznych było 
wiele. Przypomnę ostatnie, jak zaangażowanie firm w ufundowanie 
sztandaru Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wpieranie budowy 
pomnika „Przed Bitwą Warszawską 1920 roku”, dofinansowanie 
modernizacji łazienek oddziału położniczego w Skierniewicach.
Należy podkreślić, że w ciągu 30 lat działalności Skierniewicka 
Izba Gospodarcza jest postrzegana jako rzetelna i profesjonalna 
organizacja.
Życzę wszystkim koleżankom i kolegom, członkom naszej Izby 
dalszej owocnej współpracy, która przyniesie pozytywne efekty 
zarządzanym przedsiębiorstwom, miastu Skierniewice i okolicznym 
gminom oraz lokalnej społeczności. Zapewniam w imieniu zarządu 
Izby, że będziemy dalej podejmować inicjatywy dla rozwoju miasta 
Skierniewic i dla dobra społeczeństwa.

The 30th anniversary of the Skierniewice Chamber of Commerce falls 
on the 26th November 2021. We can proudly say that Skierniewice 
entrepreneurs have been together for many years. They have got 
to know each other, they cooperate together, they implement joint 
undertakings, including those of social character, and they meet on 
various ceremonies. Being a member of the Chamber is prestigious, 
especially for micro and small companies, because you can stand next 
to the boss of a big company and feel that together you create a local 
economic self-government. We know that we are here to support 
each other, share experiences and fight for an improved commercial 
regulatory framework. Associated companies are the power of business.
The Skierniewice entrepreneurs’ organisation was first established 
as the Economic Chamber of Skierniewice Province, then, after the 
administrative reform in 1999, it changed its name to the Regional 
Economic Chamber, and finally, since 2005, it has represented itself 
as the Skierniewice Chamber of Commerce.
Members of the Chamber are involved in numerous social and charity 
undertakings. For many years, they have participated in a charity ball 
organised by the “Children’s Smile Foundation”, where the money 
collected through the foundation went to children in need. They also 
supported the “Love Life” Foundation and the association “Liberatis”. 
There were many social initiatives. Let me recall the most recent ones, 
like the companies’ involvement in funding the banner of the Union 
of Polish Army Soldiers, supporting the construction of the monument 
“Before the Battle of Warsaw 1920” and subsidizing the modernization 
of the bathrooms of the maternity ward in the hospital in Skierniewice.
It should be emphasised that during the 30 years of its activity, the 
Skierniewice Chamber of Commerce has been perceived as a reliable 
and professional organisation.
I wish to all my fellow colleagues, members of our Chamber, further 
fruitful cooperation, which will bring positive effects to the associated 
companies, the City of Skierniewice, the surrounding communes and 
the local community. On behalf of the Board of the Chamber, I assure 
you that we will continue to undertake initiatives for the development 
of the City of Skierniewice and for the good of the society.

Jolanta Juraś
Prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej
The President of the Skierniewice Chamber of Commerce
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Szanowni Państwo,

jubileusz 30-lecia Skierniewickiej Izby Gospodarczej jest 
wyjątkową okazją do podkreślenia roli i zasług organizacji 
w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej. 
Państwa systematyczna praca pozwoliła przez lata budować 
zaufanie do instytucji własności prywatnej i rynku. To między 
innymi dzięki zaangażowaniu Członków Izby systematycznie 
poprawia się ekonomiczna sytuacja mieszkańców regionu. 
Na szczególne uznanie zasługuje przy tym pielęgnowana przez 
Państwa chlubna tradycja etyki pracy.

Minione trzy dekady niewątpliwie nie były okresem łatwym 
dla polskiej przedsiębiorczości. Był to czas ogromu zmian, 
przeobrażeń gospodarczych i politycznych. Mimo wielu 
trudności dla biznesu, zrzeszonego wokół Skierniewickiej Izby 
Gospodarczej, były to lata ciągłego rozwoju. Państwa praca 
przyczyniła się do stworzenia zrębów lokalnej gospodarczości, 
a następnie wytrwałego ich pielęgnowania. Niezmiernie ważne 
jest także Państwa zaangażowanie w działania społeczne. 
Lokalni przedsiębiorcy od lat uczestniczą w przedsięwzięciach 
charytatywnych i kulturalnych, dając przykład współczesnej 
filantropii.

Korzystając z tej wyjątkowej okazji, z całego serca pragnę 
podziękować Państwu za pełną poświęcenia i skuteczną 
pracę na rzecz budowania potencjału ekonomicznego Miasta 
Skierniewice. Proszę przyjąć życzenia pomyślnej realizacji 
planów oraz zapewnienia o mojej otwartości na współpracę 
przy wszelkich inicjatywach przyczyniających się do rozwoju 
Skierniewic.

Ladies and Gentlemen,

The 30th anniversary of the Skierniewice Chamber of Commerce 
is a unique opportunity to emphasise the role and merits of 
the organisation in the development of local entrepreneurship 
and economic activity. Over the years, your systematic work 
has made it possible to build trust in the institutions of private 
property and the market. Amongst others, It is thanks to the 
commitment of the members of the Chamber that the economic 
situation of the region’s inhabitants has been systematically 
improving. Your honourable tradition of work ethics deserves 
special recognition.

Undoubtedly, the past three decades were not an easy period for 
Polish entrepreneurship. It was a time of enormous economic 
and political transformation. Despite many difficulties for the 
associated businesses around the Skierniewice Chamber of 
Commerce, those were years of continuous development. Your 
work has contributed to the foundation of the local economy and 
subsequently cultivated it. Your engagement in social activities 
is also extremely important. For years, local entrepreneurs have 
participated in charitable and cultural events, setting an example 
of modern philanthropy.

On this special occasion, I would like to thank you all warmly 
for your dedicated and effective work for building the economic 
potential of the City of Skierniewice. Please accept my wishes 
for successful implementation of your plans and my assurance 
to cooperate in all initiatives contributing to the development 
of Skierniewice.

Krzysztof Jażdżyk
Prezydent Miasta Skierniewice
The President of Skierniewice
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Marek Kowalski
Członek Zarządu

Łukasz Krawczyński
Członek Zarządu

CZŁONKOWIE ZARZĄDU | MEMBERS OF THE BOARD

Jolanta Juraś
Prezes

Ryszard Targowski
V-ce Prezes

Jerzy Mirgos
V-ce Prezes

Jolanta Małek
Skarbnik

Wacław Wojenka
Członek Zarządu

Jacek Słodki
Sekretarz

Adrian Cichoń
Przewodniczący

Jerzy Pietrzak Stanisław Głuszek

Jan WachAgnieszka Skonieczna
Przewodnicząca

Leokadia Trębska

KOMISJA REWIZYJNA | THE AUDIT COMMITTEE

SĄD ROZJEMCZY | THE ARBITRAMENT

Konstanty Marat
Członek Zarządu
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26.11.1991
Powołanie Izby Gospodarczej Województwa Skierniewickiego. Pierwszym Prezesem 
Izby był Pan Piotr Kulczycki, kolejnym Pan Ziemowit Janowski, a od 1994 roku jest 
Pan Konstanty Marat.

The Chamber of Commerce of the Skierniewice Voivodeship is established. Its first 
President is Mr Piotr Kulczycki, followed by Mr Ziemowit Janowski. The function has 
been performed by Mr Konstanty Marat since 1994.

1999
Zmiana nazwy Izby na Regionalną Izbę Gospodarczą w Skierniewicach (w związku 
z reformą administracyjną).

The Chamber changes its name into the Regional Chamber of Commerce in Skierniewice 
due to the administrative-territorial reform.

30.08.2005
Kolejna zmiana nazwy na Skierniewicką Izbę Gospodarczą.

The name is changed again into the Skierniewice Chamber of Commerce.

2003
Podpisanie przez Izbę umowy o przystąpieniu do Wojewódzkiego Porozumienia Izb 
Gospodarczych Województwa Łódzkiego.

The Chamber signs an agreement on the accession to the Voivodeship’s Association of 
Chambers of Commerce operating in the Łódź Province.

2003‑2006
W Izbie funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Doradczy PARP.

The PARP advisory and consulting point operates in the Chamber.

Kalendarium
The calendar of key events

Spotkanie przedsiębiorców
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2005
Udział Izby w projekcie realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie 
„KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”.

The Chamber participates in the project KIGNET carried out by the Polish Chamber of 
Commerce based in Warsaw. It is designed to increase the competitiveness of Polish 
enterprises.

27.06.2008
Dzięki staraniom Izby powołano do życia Stowarzyszenie Łódzko-Mazowiecki Klaster 
Owocowo-Warzywny.

Thanks to the Chamber’s efforts the Association Lodz-Masovian 
Fruits and Vegetables Cluster is established.

2010
Prezydent Miasta Skierniewice i Skierniewicka Izba 
Gospodarcza po raz pierwszy tytułem i statuetką 
Wokulski Roku uhonorowali przedsiębiorców 
osiągających bardzo dobre wyniki ekonomiczne, 
przestrzegających zasad etyki biznesu oraz 
zaangażowanych w pomoc charytatywną.

For the first time The President of Skierniewice along 
with the Skierniewice Chamber of Commerce award 

the title and statuette Wokulski of the Year to all those 
entrepreneurs who achieved high economic results, 
operated in accordance with high business ethics standards 

and actively participated in charities.

29.05.2012
Powołany został Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Do 31 lipca 2013 roku 
Izba była koordynatorem Klastra. W dniu 21.10.2016 r. Klaster uzyskał status Krajowego 
Klastra Kluczowego, a Skierniewicka Izba Gospodarcza nadal jest jego członkiem.

The Waste Management and Recycling Cluster is created. The Chamber co-ordinates the 
Cluster’s activities until 31 July 2013. On 21 October 2016 the Cluster is granted the status of 
Key National Cluster and the Skierniewice Chamber of Commerce still remains its member.

Laureaci pierwszej edycji konkursu Wokulski Roku 2010

Założyciele Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

30 lat30 Years
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10.2012‑06.2013
Izba zrealizowała projekt pn.: „Akademia umiejętności dla małej przedsiębiorczości” 
we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, w partnerstwie 
z Eurokancelarią w Łodzi.

In cooperation with the Łódź Chamber of Industry and Commerce as well as the Łódź-
based Eurokancelaria, the Skierniewice Chamber implements a project called “Skills 
Academy for Small Business”.

30.11.2012
Izba została laureatem konkursu 
L ider  Par tners twa Naturowego 
w  w o j e w ó d z t w i e  ł ó d z k i m , 
organizowanego przez Generalną 
Dyrekc ję  Ochrony Środowiska 
w Warszawie. W ramach tego projektu 
Izba zrealizowała szkoleniowo-
edukacyjny projekt pn.: „Natura 
i Gospodarka – podstawy dialogu”. 
Efektem końcowym projektu było 
utworzenie Partnerstwa Naturowego 
Dolina Rawki.

The Chamber becomes the laureate of 
the competition The Leader of the Natura 2000 Partnership, organised by the General 
Directorate for Environmental Protection in Warsaw. Within it the Chamber carries out 
an educational project “Nature and Economy – the common ground”. The project results 
in establishing The Natura 2000 Partnership for the Rawka Valley.

03.07.2013
Podpisano porozumienie i otwarto w Izbie Regionalny Punkt 
Konsultacyjny ŁARR SA w Łodzi.

An agreement is signed to open a ŁAPR SA Consulting Point 
(Łódź Regional Development Agency) in the Chamber.

Spotkanie w ramach 
realizowanego przez Izbę 
projektu pn.: „Akademia 
umiejętności dla małej 
przedsiębiorczości”

Spotkanie przedsiębiorców z Ambasadorem Meksyku w Polsce Otwarcie w Izbie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego ŁARR SA
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28.08.2013
Prezes Izby został powołany w skład Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego.

The President of the Chamber is appointed as Member to the Economic Council of the 
Łódź Province.

11.2013‑06.2014
We współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, Izba zrealizowała projekt 
pn.: „Certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i Excela dla firm z sektora MMŚP 
z branży budowlanej i tekstylno-odzieżowej”.

In cooperation with the Łódź Chamber of Industry and Commerce, the Chamber carries 
out a project called “Certified training in English and Excel for construction / textiles and 
clothing companies from the SME sector”.

10.2014‑05.2015
We współpracy z Lokalną Grupą Działania GNIAZDO zrealizowała projekt pn.: 
„Wzrost umiejętności i kompetencji osób i organizacji pozarządowych obszaru 
LGD GNIAZDO poprzez organizację szkoleń w zakresie prawno-finansowych zasad 
działania organizacji pozarządowych”.

In cooperation with the Local Action Group GNIAZDO, the Chamber implements 
a project called “Expanding skills and competences of individuals and non-governmental 
organisations from the LGD GNIAZDO by organising trainings on legal and financial 
principles of non-governmental activities”.

09.2015
Członkowie Izby wzięli udział w konferencji 
pn.: „Rola firm rodzinnych w społeczeństwie 
i gospodarce w Polsce i na świecie”, zainicjowanej 
przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych 
i Prezydenta Miasta Skierniewice.

The Chamber Members take part in a conference devoted 
to “The role of family enterprises in Poland’s and global 
society and economy”, organised by the the Family 
Enterprise Initiative and the President of Skierniewice.

Gala Jubileuszowa z okazji 20-lecia Izby

30 lat30 Years
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03.2015‑04.2016
Przedstawiciele Izby wzięli udział w pracach powołanego przez Prezydenta Miasta 
– Zespołu ds. Szkolnictwa Zawodowego.

The Chamber’s representatives participate in the work of the Team for Vocational 
Education, appointed by The President of Skierniewice.

05.2016
Podpisanie porozumienia o wsparciu działalności i promocji Sądu Arbitrażowego 
Polski Centralnej pomiędzy Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, a Skierniewicką 
Izbą Gospodarczą.

An agreement is signed between the Łódź Industry and Trade Chamber and the 
Skierniewice Chamber of Commerce concerning the support for the activity and promotion 
of The Central Poland Court of Arbitration.

03.2017
W siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyła się uroczystość 
wręczenia odznaczeń państwowych, przyznanych przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Andrzeja Dudę. Z rąk wicewojewody łódzkiego Pana Karola Młynarczyka 
odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości otrzymali: 
Srebrny Krzyż Zasługi: Stanisław Głuszek, Jolanta Juraś, Edward Pawlik, Jerzy Pietrzak. 
Brązowy Krzyż Zasługi: Adrian Cichoń, Czesław Dobrzyński.

At the premises of the Łódzkie Province Office in Łódź there was a ceremony of giving 
decorations conferred by President of the Republic of Poland Andrzej Duda. Łódzkie 
Province Vice-governor Karol Młynarczyk awarded: Stanisław Głuszek, Jolanta Juraś, 
Edward Pawlik, Jerzy Pietrzak Silver Cross of Merit; Adrian Cichoń, Czesław Dobrzyński 
Bronze Cross of Merit. All of the above members of the Chamber were awarded for their 
services for the activities to develop entrepreneurship.

08.2018
Wizyta przedstawicielek Skierniewickiej Izby Gospodarczej, Pani Prezes Jolanty 
Juraś i członka Zarządu Grażyny Głuszek w Ambasadzie Ukrainy, na zaproszenie 
Radcy Mikołaja Jarmoluka. Podczas wizyty zostały zaprezentowane firmy zrzeszone 
w Skierniewickiej Izbie Gospodarczej w celu nawiązania kontaktów i współpracy 
z firmami z Ukrainy.

A visit of Skierniewice Chamber of Commerce representatives; President of the Chamber 
Ms Jolanta Juraś and Grażyna Głuszek, member of the Board, at the Embassy of Ukraine, 
at the invitation of Counsellor Mikołaj Jarmoluk. During the visit, companies associated 
in the Skierniewice Chamber of Commerce were presented in order to establish contacts 
and cooperation with Ukrainian companies.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za zasługi 
w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
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08. 2018
Udział przedstawicieli Zarządu SIG w jubileuszu 30-lecia działalności spółki MIRBUD 
SA Obchody jubileuszu połączono z XXIV Skierniewickim Świętem Budowlańca.

Participation of representatives of the Management Board of the Chamber in the 30th 
anniversary of the company MIRBUD SA The jubilee celebrations were combined with 
XXIV Skierniewice Builder’s Day.

09.2018
Udział Pana Ryszarda Targowskiego – V-ce Prezesa Zarządu Izby w wyjeździe 
studyjnym na Litwę, zorganizowanym przez stowarzyszenie LGD GNIAZDO. Wyjazd 
pod nazwą „Leader dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa”, zrealizowany 
został ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

Participation of Mr Ryszard Targowski, Vice-President of the Management Board of the 
Chamber, in a study trip to Lithuania organised by the LGD GNIAZDO Association. The 
trip, entitled “Leader for the development of entrepreneurship and partnership”, was 
realised with the funds from the Rural Development Programme for 2014-2020.

12.2018
Przybycie do Skierniewic delegacji z Węgier. Były ambasador Węgier w Polsce 
Ankos Engelmayer oraz Janos Tischler Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury, 
złożyli wiązanki pod tablicą upamiętniającą pomoc narodu węgierskiego w 100 
lecie Bitwy Warszawskiej, spotkali się z przedstawicielami władz miasta oraz gościli 
w siedzibie SIG.

A delegation from Hungary arrived in Skierniewice. The Former Hungarian Ambassador in 
Poland, Ankos Engelmayer and Janos Tischler, the Director of the Institute of Hungarian 
Culture, placed wreaths under the plaque commemorating the help of Hungarian people 
in 100th anniversary of the Battle of Warsaw, met with representatives of city authorities 
and visited the Chamber headquarters.

Wizyta w Ambasadzie Ukrainy Jubileusz 30-lecia MIRBUD Integracyjne spotkanie biznesowe – Wieczór piwny

30 lat30 Years
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10.2019
Poświęcenie sztandaru Zarządu Rejonowego Żołnierzy Wojska Polskiego. Sztandar 
został ufundowany przez społeczność lokalną miast Sochaczewa i Skierniewic, w tym 
przedsiębiorców, członków Skierniewickiej Izby Gospodarczej. (ELIN, FAMBUD, 
FERMOT, MIRBUD, ARS, WOD-KAN). Skierniewicką Izbę Gospodarczą reprezentowała 
Pani Prezes Jolanta Juraś).

The consecration of the banner of the District Board of Soldiers of the Polish Army. The 
banner was founded by the local community of the cities of Sochaczew and Skierniewice, 
including entrepreneurs, members of the Skierniewice Chamber of Commerce. (ELIN, 
FAMBUD, FERMOT, MIRBUD, ARS, WOD-KAN). The Skierniewice Chamber of Commerce 
was represented by Jolanta Juraś, the President.

11.2020
Uroczyste odsłonięcie pomnika „Przed Bitwą Warszawską 1920 r.” na placu przed 
dworcem kolejowym w Skierniewicach. Pomnik został wybudowany z inicjatywy 
lokalnej społeczności pod przewodnictwem Mariana Grochowskiego upamiętniający 
wydarzenie z przed 100 lat, podkreślający pomoc innych państw szczególnie Węgier, 
Ukrainy i Francji w okresie wojny polsko-bolszewickiej 19191920.

Ceremonial unveiling of the monument “Before the Battle of Warsaw 1920” on the square 
in front of the railway station in Skierniewice. The monument was built following the 
initiative of the local community led by Marian Grochowski to commemorate the event 
100 years ago, emphasizing the help of other countries, especially Hungary, Ukraine and 
France during the Polish-Bolshevik War 1919-1920.

Delegacja z Węgier

Poświęcenie 
sztandaru 
Zarządu 
Rejonowego 
Żołnierzy Wojska 
Polskiego



13

08.2021
I Forum Gospodarcze Powiatu Skierniewickiego połączone z gminnymi Dożynkami. 
Na terenie Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich, samorządowcy 
i lokalni przedsiębiorcy, w tym członkowie Skierniewickiej Izby Gospodarczej 
uczestniczyli m.in. w wykładach i warsztatach na temat możliwości pozyskiwania 
pieniędzy z funduszy europejskich na najbliższe lata. Przedsiębiorcy mogli 
zaprezentować swoje produkty i usługi na własnych stoiskach.

The 1st Economic Forum of the Skierniewice District combined with the commune Harvest 
Festival. It took place in the area of Zagroda Ludowa in Lipce Reymontowskie. Local 
government officials and local entrepreneurs, including members of the Skierniewice 
Chamber of Commerce participated, among others, in lectures and workshops on the 
possibilities of obtaining money from European funds for the coming years. Entrepreneurs 
could present their products and services at their own stands.

30 lat30 Years

Odsłonięcie Pomnika
Przed Bitwą Warszawską 1920

I forum gospodarcze powiatu skierniewickiego
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5 lat z życia Izby
5 years in the life of the Chamber
DOŻYNKI POWIATOWE W BOLIMOWIE
Na zaproszenie Starosty Skierniewickiego i Wójta Gminy 
Bolimów, w dniu 26 sierpnia 2018r. Skierniewicka Izba 
Gospodarcza wzięła udział w Dożynkach Powiatowych 
w Bolimowie. Izbę reprezentowały m.in. pani Prezes Jolanta 
Juraś i członek zarządu pani Grażyna Głuszek.

DISTRICT HARVEST FESTIVAL IN BOLIMÓW
On the 26th August 2018 at the invitation of the Staroste of 
Skierniewice and the Head of Bolimów Commune, the Skierniewice 
Chamber of Commerce took part in the County Harvest Festival in 
Bolimów. The Chamber was represented, among others, by Ms 
Jolanta Juraś, the President, and Ms Grażyna Głuszek, a Member 
of the Board.

KOLACJA BIZNESOWA
W dniu 1 października 2018 r. na zaproszenie Skierniewickiej 
Izby Gospodarczej i Strefymickiewicza, zorganizowana została 
Kolacja Biznesowa, w której udział wzięli nie tylko przedsiębiorcy 
zrzeszeni w Izbie.

Celem spotkania było poznanie nowych i integracja lokalnych 
przedsiębiorców.
Rozmawiano o tworzeniu i znaczeniu marki firmy, w tym pracy 
w grupach oraz o możliwości skorzystania z Bonu Rozwojowego 
na dokształcanie osób aktywnie pracujących, finansowanych 
z różnych programów UE.

BUSINESS DINNER
On the 1st October 2018, at the invitation of the Skierniewice 
Chamber of Commerce and “strefamickiewicza”, a Business Dinner 
was organised. It was attended by entrepreneurs with the Chamber 
both affiliated and non-affiliated.
The aim of the meeting was to allow local and regional 
entrepreneurs to collaborate.
There were talks about the importance and the creation of 
a company brand, group work and the possibility of using the 
Development Voucher financed by various EU programmes for 
further training of people actively working.

Dożynki Powiatowe w Bolimowie, 2018
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GOOGLE INTERNETOWE REWOLUCJE
W dniu 18 października 2018 r. w siedzibie Izby odbyło się 
dedykowane przedsiębiorcom spotkanie pn. Google Internetowe 
Rewolucje.
Spotkanie poprowadzili doradcy z Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi, z Centrum Informacji Biznesowej. Podczas spotkania 
można było uzyskać informację na temat bonów rozwojowych 
oraz dowiedzieć się jak poprawić widoczność i konkurencyjność 
firmy w internecie.

GOOGLE INTERNET REVOLUTIONS
On the 18th October 2018, a meeting dedicated to entrepreneurs 
entitled Google Internet Revolutions was held at the Chamber’s 
headquarters.
The meeting was hosted by advisors from the Business Information 
Centre in the Marshal’s Office in Łódź. During the meeting it was 

possible to obtain information on development vouchers and learn 
how to improve the visibility and competitiveness of the company 
on the Internet.

INTEGRACYJNE SPOTKANIE BIZNESOWE 
– WIECZÓR PIWNY
W wieczór Andrzejkowy odbyło się integracyjne spotkanie 
biznesowe członków i sympatyków SIG.
W trakcie wieczoru degustowano lokalne piwa z browaru Bednary. 
O produkcji piwa i walorach smakowych poszczególnych jego 
rodzajów, z wielką pasją opowiadał sam właściciel i piwowar 
Rafał Łopusiński.
Warto było poznać smak piwa świeżego, niepasteryzowanego 
i niefiltrowanego, warzonego na podstawie starej, polskiej 
receptury.

Wigilia, 2018
Spotkanie Google Internetowe Rewolucje, 2018
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INTEGRATIVE BUSINESS MEETING – BEER EVENING
An integrative business meeting of the Chamber members and 
supporters took place on the ‘Andrzejki’ evening.
During the evening local beers from the Bednary brewery were 
tasted. The owner and brewer Rafał Łopusiński passionately 
talked about beer production and the taste of the different 
varieties.
It was worth getting to know the taste of fresh, unpasteurized 
and unfiltered beer, brewed according to an old Polish recipe.

WIGILIA 2018
W dniu 7 grudnia 2018 r. w Restauracji Dworek 
na Spotkaniu Opłatkowym spotkali się przedsiębiorcy 

Spotkanie „Poznajmy się bliżej”, 2019

Spotkanie biznesowe, 2019

i zaproszeni goście na uroczystej kolacji. Na uroczystości 
wśród zaproszonych gości byli Prezydenci Skierniewic Pan 
Krzysztof Jażdżyk i Pan Jarosław Chęcielewski, poseł na Sejm 
RP Pani Dorota Rutkowska, Starosta Powiatu Skierniewickiego 
Pan Tadeusz Grotkowski, Wójtowie Gmin i przedstawiciele 
PUSB w Skierniewicach. Uroczystość błogosławieństwa 
opłatkowego poprowadził ksiądz Jarosław Wypchło z parafii 
Wszystkich Świętych z Żelaznej.

WIGILIA (CHRISTMAS EVE) 2018
On the 7th December 2018 entrepreneurs and invited guests 
gathered at the Dworek Restaurant for a festive dinner. Among 
the invited guests were President of Skierniewice, Mr Krzysztof 
Jażdżyk and Vice-President, Mr Jarosław Chęcielewski, Parliament 
Member of the Republic of Poland, Ms Dorota Rutkowska, 
Staroste of the Skierniewice District, Mr Tadeusz Grotkowski, 
the Heads of the Municipalities and representatives of Stefan 
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Batory State University in Skierniewice. The wafer blessing 
ceremony was led by priest Jarosław Wypchło from the parish 
of All Saints, Żelazna.

„POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ”
Z okazji Dnia Kobiet w Skierniewickiej Izbie Gospodarczej odbyło 
się spotkanie Pań prowadzących własne firmy. Przebiegało ono 
pod hasłem „Poznajmy się bliżej”. Inicjatorką i prowadzącą 
spotkanie była Prezes Zarządu SIG – Pani Jolanta Juraś.
W domowej atmosferze, przy lampce szampana, pysznych 
sałatkach i domowych wypiekach Panie miały możliwość 
wzajemnego poznania się i  wymiany zawodowych 
doświadczeń.

“LET’S GET TO KNOW EACH OTHER BETTER”.
On the occasion of Women’s Day, the Skierniewice Chamber of 
Commerce hosted a meeting of ladies running their own businesses. 
It was held under the motto “Let’s get to know each other better”. 

The initiator and moderator of the meeting was President of the 
Board of the Chamber Ms Jolanta Juraś.
In a homely atmosphere, with a glass of champagne, delicious 
salads and home-made cakes, the ladies had the opportunity to get 
to know each other and exchange professional experiences.

SPOTKANIE BIZNESOWE
W dniu 19 marca 2019 r. w „Strefiemickiewicza” przy smacznych 
przekąskach przygotowanych przez firmę Pana Marka 
Kowalskiego, odbyło się spotkanie biznesowe dla Członków 
Skierniewickiej Izby Gospodarczej, podczas którego wygłoszone 
zostały dwie prelekcje. Pierwsza, z firmy Negotium, na temat 
możliwości skorzystania z dofinansowania do różnego rodzaju 
szkoleń w województwie łódzkim.
Druga z firmy Modus na temat Pracowniczych Planów 
Kapitałowych. Pani Leokadia Trębska wraz z synem Rafałem 
Trębskim w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób wyjaśnili 
na czym będą polegały prawa i obowiązki pracodawców 

i pracowników firm w związku z wejściem w życie ustawy 
o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
Na zakończenie Pan doktor Zbigniew Figat przedstawił ciekawy 
projekt inwestycji w nieruchomości.

BUSINESS MEETING
On March 19 2019 in “strefa mickiewicza” at tasty snacks prepared 
by the company of Mr Marek Kowalski, a business meeting for 
members of the Skierniewice Chamber of Commerce was held. 
During the meeting there were two lectures given. The first, from the 
company Negotium, on the possibilities of benefiting from funding 
for various types of training in the Łódź Province.
The second, from the Modus company, was on the subject of 
Employee Equity Plans. Ms Leokadia Trębska and her son Rafał Trębski 
explained in a very clear and understandable way what the rights and 
obligations of employers and employees will be in connection with 
the introduction of the Act on Employee Equity Plans.
Finally, Mr Zbigniew Figat presented an interesting real estate 
investment project.

Spotkanie opłatkowe, 2019
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SPOTKANIE OPŁATKOWE 
SKIERNIEWICKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 2019
W dniu 10 grudnia 2019 r. w restauracji Dworek odbyło się 
spotkanie przedsiębiorców i zaproszonych gości na uroczystej 
kolacji. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezydent 
Skierniewic Pan Krzysztof Jażdżyk, przedstawicielki Radnych 
Miejskich, V-ce Starosta Skierniewicki Tadeusz Grotkowski, 
Wójtowie Gmin, przedstawiciel Państwowej Uczelni im. Stefana 
Batorego w Skierniewicach Pan Jacek Śmiłowski oraz Dyrektor 
Instytutu w Skierniewicach Pani Dorota Konopacka.
Członków Izby i zaproszonych Gości powitała Prezes 
SIG Pani Jolanta Juraś. Uroczystości błogosławieństwa 
opłatkowego poprowadzili tym razem: ksiądz Jan Pietrzyk 

z parafii św. Jakuba w Skierniewicach i ksiądz Rafał Babicki 
z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w Skierniewicach.

WAFERS MEETING OF THE SKIERNIEWICE CHAMBER OF 
COMMERCE 2019
On 10 December 2019, a meeting of entrepreneurs and invited 
guests was held at the Dworek restaurant for a festive dinner. 
Among the invited guests were: President of Skierniewice Mr 
Krzysztof Jażdżyk, representatives of the City Councillors, Deputy 
Staroste of Skierniewice Mr Tadeusz Grotkowski, Heads of 
the Municipalities, a representative of the Stefan Batory State 
University in Skierniewice Mr Jacek Śmiłowski and Director of 

the National Institute of Horticultural Research Prof. Dorota 
Konopacka.
The members of the Chamber and invited guests were welcomed 
by President of the Chamber Ms Jolanta Juraś. The wafer blessing 
ceremony was conducted this time by: priest Jan Pietrzyk 
from St. Jacob Parish in Skierniewice and priest Rafał Babicki 
from Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary Parish in 
Skierniewice.

DZIEŃ KOBIET W SIG
W poniedziałek 9 marca 2020 r. w restauracji Dworek 
w Skierniewicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
Prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej Pani Jolanta 
Juraś zaprosiła Koleżanki – Kobiety Biznesu do wspólnego 
świętowania. Panie miały okazję do wspólnych rozmów, 
spróbowania wyśmienitych przekąsek przy tradycyjnej lampce 
wina. Bardzo miłym akcentem było wręczenie kwiatów przez 
męskich przedstawicieli SIG.

WOMEN’S DAY 
On Monday, 9th March 2020, a meeting on the occasion of 
Women’s Day was held at the Dworek restaurant in Skierniewice. 
President of the Skierniewice Chamber of Commerce Ms Jolanta 
Juraś invited her Colleagues – Business Women to celebrate 
together. The ladies had an opportunity to talk together, taste 
delicious snacks with a traditional glass of wine. A very nice 
touch was the handing of flowers by male representatives of 
the Chamber.

Dzień Kobiet w SIG, 2020
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WIZYTA ZARZĄDU SIG W FIRMIE TRANSPRZĘT
Zarząd Skierniewickiej Izby Gospodarczej, na zaproszenie 
Stanisława Głuszka – właściciela firmy Transprzęt, odwiedził 
rekultywowaną kopalnię żwiru w miejscowości Marianka. 
Z wielkim zainteresowaniem obejrzano dokonane inwestycje 
w rekultywację terenu po nieczynnej kopalni żwiru, a mianowicie 
utworzenie sztucznego zbiornika wodnego, który został zarybiony, 
skarpy wokół obsadzonej różnorodnymi krzewami oraz 
przepięknej kaskady. Całości dopełnia piękna altana na środku 
stawu, do której prowadzi drewniany pomost. Dokonane 
inwestycje robią ogromne wrażenie na odwiedzających.

VISIT OF THE CHAMBER MANAGEMENT 
TO TRANSPRZĘT COMPANY
The Board of Skierniewice Chamber of Commerce, at the invitation 
of Mr Stanisław Głuszek – the owner of Transprzęt company, visited 
the recultivated gravel mine in Marianka. With great interest, the 
participants viewed the investments made in the reclamation of 
the area after the abandoned gravel mine, namely, the creation 
of an artificial water reservoir that has been restocked with fish, 
an embankment planted with a variety of shrubs, and a beautiful 
cascade. There is also a beautiful gazebo in the middle of the 

pond, to which a wooden platform leads. The visitors were really 
impressed by the investments.

MAJÓWKA U „STAŚKA”
W dniu 21 maja 2021 r na powtórne zaproszenie Stanisława 
Głuszka, członka naszej Izby odbyło się spotkanie pod hasłem 
„Majówka u Staśka”.
W spotkaniu na Mariance, rekultywowanej żwirowni uczestniczyli 
członkowie Zarządu Izby i firmy budowlane zrzeszone w Izbie. 
Było to pierwsze spotkanie Członków SIG po pandemii, więc 
odczuwało się radość ze spotkania w większym gronie.

MAYDAY AT “STASIEK’S”.
On the 21st May 2021, at the repeated invitation of Stanisław 
Głuszek, a member of our Chamber, a meeting was held under 
the theme “May Day at Stasiek’s”.
The meeting at Marianka, a reclaimed gravel mine, was attended 
by members of the Board of the Chamber and construction 
companies associated in the Chamber. 
That was the first meeting of the Chamber members after the 
pandemic, so it was a real pleasure to meet in a larger group.
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Skierniewice

Pałac Prymasowski w parku miejskim

Muzeum Historyczne SkierniewicRatusz na Rynku i ławeczka prof. Szczepana Pieniążka
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Skierniewice to pięćdziesięciotysięczne miasto położone 
w centrum Polski (województwo łódzkie), pomiędzy dwiema 
wielkimi aglomeracjami – Łodzią i Warszawą.
Działalność Instytutu Ogrodnictwa – będącego jednostką 
badawczą o międzynarodowej renomie – przyczyniła się 
do tego, że Skierniewice od lat są uznawane za stolicę nauk 
ogrodniczych.
Atutem miasta są jego walory turystyczne o dużym potencjale 
inwestycyjnym. Zabytki z ciekawą historią, dobre położenie 
i walory środowiskowe czynią Skierniewice atrakcyjnym 
miejscem do spędzania wolnego czasu.
Miasto dysponuje również bogatą ofertą wydarzeń kulturalnych 
i artystycznych, na czele ze Skierniewickim Świętem Kwiatów, 
Owoców i Warzyw – największą w regionie imprezą handlową, 
rozrywkową i wystawienniczą, która co roku gromadzi ponad 
200 tysięcy uczestników, w tym gości z kraju i zagranicy. 
Dwudniowemu wydarzeniu towarzyszą Targi Ogrodniczo-Rolne, 
skierowane przede wszystkim do firm działających w branży 
ogrodniczej i sadowniczej.

Skierniewice is a town in central Poland (the Łódź Province), situated 
between the agglomerations of Łódź and Warsaw. It has now over 
47,000 inhabitants (2016).
Thanks to the impressive works of the world-famous Research 
Institute of Horticulture, Skierniewice has long been considered 
the capital of horticultural sciences.
One of the main assets of the town are its tourists attractions 
of high investment potential. Cultural and historic sights in the 
surrounding area, convenient location and the environmental 
value – they all make Skierniewice a fantastic place for relaxation 
and leisure.
The town also offers a wide range of cultural and artistic events, 
including the Skierniewice Festival of Flowers, Fruits and 
Vegetables, which is the most significant trading, entertainment 
and exhibition event in the whole region. Every year the festival 
attracts more than 200 thousand participants, visitors from home 
and abroad alike. The two-day event is accompanied by the 
Garden and Agricultural Fair aimed primarily at companies dealing 
with horticulture and related fields.

Pomnik Bitwy Warszawskiej

Park miejski

Skierniewicki Rynek
Panorama miasta z zabytkowym dworcem 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

Zalew Zadębie – popularne miejsce sportu i rekreacji
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Wokulski Roku
Skierniewicka Izba Gospodarcza we współpracy z Prezydentem 
Miasta Skierniewice w celu promocji przedsiębiorczości oraz 
wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej corocznie, 

począwszy od 2010 roku, przyznają tytuł i statuetkę 
WOKULSKI ROKU.
Statuetka przyznawana jest najlepszym firmom 
ze Skierniewic oraz północno-wschodniego regionu 
województwa łódzkiego.
Celem wyróżnienia tytułem i statuetką jest nagradzanie 
i promowanie liderów przedsiębiorczości, to jest właścicieli 
przedsiębiorstw, prezesów i dyrektorów firm oraz 
dużych gospodarstw rolnych. Nagradzani są liderami 
przedsiębiorczości, osiągającymi bardzo dobre wyniki 
ekonomiczne, przestrzegającymi zasad etyki prowadzenia 
biznesu oraz wspierającymi działania społeczne 
i charytatywne. Wyróżnienie przyznawane jest w czterech 
kategoriach: dla mikro, małych, średnich i dużych firm oraz 
grup producenckich oraz dużych gospodarstw rolnych.

Statuetka przedstawia miniaturkę rzeźby Stanisława 
Wokulskiego (literackiego symbolu przedsiębiorcy z powieści 
„Lalka” Bolesława Prusa).

Fundatorem statuetki jest Prezydent Miasta Skierniewice.

Since 2010 the Skierniewice Chamber of Commerce with 
the President of Skierniewice have been awarding the best 
enterprises the title and the statuette Wokulski of the Year with 
the aim of promoting entrepreneurship and supporting activities 
which help the market economy. The statuette is given to the 
best companies from Skierniewice and the north-east part of 
the Łódź Province.
The aim of that honour is to award and promote leaders of 
entrepreneurship which are owners of companies, presidents 
and directors of companies and big farms. The awarded are the 
leaders of entrepreneurship who achieve excellent economic 
results, follow business ethic and support social and charity 
actions. That honour is given in four categories: for micro, small, 
medium-sized and large enterprises, groups of producers and 
big farms.
The statuette represents the miniature of Stanisław Wokulski 
(a literary symbol of an entrepreneur from “Lalka” (“The Doll”) 
– a novel by Bolesław Prus).
The founder of the statuette is the President of Skierniewice.

Wokulski of the Year
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FIRMA MIKRO
•  Ryszard Targowski – dyrektor Centrum Edukacji 

i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach
FIRMA MAŁA
•  Wacław Wojenka – właściciel firmy 

WW INSTAL-Energetyka w Sierakowicach Lewych
FIRMA ŚREDNIA I DUŻA
•  Józef Jażdżyk – prezes Zarządu SIZEI 

Spółdzielnia Inwalidów w Skierniewicach
GRUPA PRODUCENCKA 
I DUŻE GOSPODARSTWO ROLNE
•  Władysław, Barbara i Jan Kozerscy – właściciele 

Gospodarstwa Szkółkarskiego Kozerscy w Dębowej 
Górze

MICRO COMPANY
•  Ryszard Targowski – the director of Centrum 

Edukacji I Pracy Młodzieży OHP (the Centre for Youth 
Education and Work OHP) in Skierniewice

SMALL BUSINESS
•  Wacław Wojenka – the owner of WW INSTAL-

Energetyka company in Sierakowice Lewe
MEDIUM AND LARGE ENTERPRISE
•  Józef Jażdżyk – the Chairman of the Board of SIZEI 

Co-operative of Invalids in Skierniewice
PRODUCER GROUP AND LARGE FARM
•  Władysław, Barbara and Jan Kozerscy – the owners 

of Gospodarstwo Szkółkarskie (Nursery Farm) in Dębowa 
Góra

FIRMA MAŁA
•  Małgorzata Burzyńska – właścicielka Hotelu*** 

Dworek
•  Leokadia Trębska, Rafał Trębski – właściciele 

Kancelarii Brokerskiej Modus
FIRMA ŚREDNIA I DUŻA
•  Czesław i Maria Dobrzyńscy – właściciele P.B.U. 

Budokan L.D. i Spółdzielni Mieszkaniowej Bielany Bis

SMALL BUSINESS
•  Małgorzata Burzyńska – the owner of Hotel*** Dworek
•  Leokadia Trębska, Rafał Trębski – the owners of 

Modus Brokerage Firm
MEDIUM AND LARGE ENTERPRISE
•  Czesław and Maria Dobrzyńscy – the owners of P.B.U. 

Budokan L.D. and Spódzielnia Mieszkaniowa Bielany Bis 
(Housing Cooperative Bielany Bis)

FIRMA MIKRO
•  Dariusz Paweł Dyba – właściciel P.H.U. „DAG-DAR”
FIRMA MAŁA
•  Paweł Koczywąs – właściciel P.P.H.U. „PaKo”
FIRMA ŚREDNIA I DUŻA
•  David Lhomme – przedstawiciel Zarządu Grupy 

Kapitałowej POLDEM Sp. z o.o.

MICRO COMPANY
•  Dariusz Paweł Dyba – the owner of P.H.U. “DAG-DAR”
SMALL BUSINESS
•  Paweł Koczywąs – the owner of P.P.H.U. “PaKo”
MEDIUM AND LARGE ENTERPRISE
•  David Lhomme – representative of the Management 

Board of Capital Group POLDEM Sp. z o.o.

FIRMA MAŁA
•  Mirosław Kozera i Arkadiusz Jażdżyk – 

właściciele JKM Mirex Sp. z o.o.

SMALL BUSINESS
•  Mirosław Kozera and Arkadiusz Jażdżyk 

– the owners of JKM Mirex Sp. z o.o.

2017

2018

2019
2020
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Powiat Skierniewicki leży w centralnej Polsce, w niedalekiej 
odległości od aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. Administracyjnie 
należy do województwa łódzkiego. Obejmuje następujące gminy: 
Bolimów, Maków, Lipce Reymontowskie, Godzianów, Słupia, 
Głuchów, Nowy Kawęczyn, Kowiesy i Skierniewice. W centralnej 
części Powiatu usytuowane jest miasto na prawach powiatu – 
Skierniewice.
Powierzchnia Powiatu skierniewickiego wynosi: 755,11 km2 (75 511 
ha), a jego obszar zamieszkuje ok. 38 tys. osób. Przez teren Powiatu 
płyną niewielkie rzeki, jednak największą z nich jest rzeka Rawka 
licząca ok. 100 km, na której istnieje możliwość kajakowania 
i wędkowania. Na znacznej długości Rawka płynie przez teren 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, można więc napawać się 

wspaniałymi widokami i zażywać prawdziwego kontaktu z naturą.
Krajobraz Powiatu jest niezwykle malowniczy i obejmuje kilka 
kompleksów leśnych, z których największy zwany Puszczą 
Bolimowską ma ok. 10 tys. ha i stanowi część Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego. Duży stopień lesistości oraz liczne zbiorniki wodne 
tworzą dogodne warunki dla rozwoju zespołów roślinnych i wielu 
gatunków zwierząt. Bogaty przyrodniczo obszar Powiatu obfituje 
w kompleksy leśne, które posiadają dobrze oznakowane liczne 
szlaki turystyczne, zachęcające do wędrówek pieszych, rowerowych 
i konnych.
Obszar Powiatu skierniewickiego bogaty jest w różnego rodzaju 
obiekty wpisane do rejestru zabytków, a także miejsca o ciekawym 
charakterze historycznym, które stanowią cenne źródło dziedzictwa 
kulturowego dla regionu. Historia regionu znajduje odzwierciedlenie 
w wielu zachowanych zabytkach i kulturze, jednocześnie stwarzając 
warunki dla turysty do poznania i zwiedzenia naszego regionu.
Powiat Skierniewicki, charakteryzuje się silną tradycją, kulturową 
i wyrazistą tożsamością społeczną mieszkańców. Warunki życia 

codziennego kształtują folklor i sztukę ludową charakterystyczną 
dla naszego regionu, który zamieszkuje wielu znanych twórców 
ludowych specjalizujących się w garncarstwie, rzeźbiarstwie, 
hafciarstwie czy malarstwie dawnych skrzyń posagowych.
Na terenie Powiatu w dawnej manufakturze włókienniczej rodziny 
Winklów znajduje się Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta 
w Lipcach Reymontowskich udostępniające zwiedzającym 
różnorodne eksponaty z dziedziny historii i kultury regionalnej, 
a także pamiątki związane bezpośrednio z postacią Władysława 
Stanisława Reymonta.

The Skierniewice District is situated in central Poland, in between the 
Warsaw and Łódź agglomerations. Administratively, it belongs to Łódzkie 
Voivodeship. It includes the following communes: Bolimów, Maków, 
Lipce Reymontowskie, Godzianów, Słupia, Głuchów, Nowy Kawęczyn, 
Kowiesy and Skierniewice. In the central part of the district there is 
a town with the status of the district of Skierniewice.



powiat-skierniewice.plGmina Kowiesy
Gmina
Lipce ReymontowskieGmina Godzianów

Gmina Skierniewice
Rzeka Rawka
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The area of Skierniewice District is: 755,11 km2 (75,511 ha) and its 
area is inhabited by about 38000 people. There are small rivers flowing 
through the District and the biggest one is the Rawka river with a length 
of approximately 100 km, along which there is a possibility to kayak 
and fish. A considerable length of the Rawka flows through the area of 
the Bolimów Landscape Park, where you can enjoy wonderful views 
and have a real contact with nature.
The District’s landscape is extremely picturesque and includes several 
forest complexes. The largest of which, called the Bolimów Forest, covers 
approximately 10,000 ha and is part of the Bolimów Landscape Park. A large 
degree of forest cover together with numerous water reservoirs create 
favourable conditions for the development of wildlife habitats. The naturally 
rich District area abounds in forest complexes, which have numerous, well-
marked tourist trails encouraging hiking, cycling and horse riding.
The area of Skierniewice District is rich in various types of registered 
monuments as well as places of interesting historical character, which 
constitute a valuable source of cultural heritage for the region. The 
history of the region is reflected in the regional culture and many 

preserved monuments, at the same time creating conditions for tourists 
to get to know and visit our region.
Skierniewice District is characterized by strong tradition, culture and 
distinct social identity of its inhabitants. The everyday life conditions 
shape the folklore and folk-art characteristic of our region, which is 
inhabited by many well-known folk artists specializing in pottery, 
sculpture, embroidery or painting of old dowry chests.
The Regional Museum of Władysław Stanisław Reymont in Lipce 
Reymontowskie is located in the former textile factory of the Winkel 
family, providing visitors with various exhibits on regional history 
and culture, as well as memorabilia directly related to the figure of 
Władysław Stanisław Reymont. Gmina Bolimów

Gmina Głuchów
Skierniewice
Siedziba Starostwa Powiatowego – Dom Sejmikowy
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  AGRO CZAR SP. Z O.O.
ul. Mszczonowska 116, 96-100 Skierniewice
Prezes Zarządu / Chairman of the Board – Zygmunt Czarniak

Firma zajmuje się produkcją ziemniaków, kukurydzy 
na ziarno i warzyw.
The company deals with growing potatoes, vegetables 
and corn for grain.

  ARISE
ul. Mickiewicza 22/8, 96-100 Skierniewice
au228@onet.eu
Właściciel / Owner – Arkadiusz Urbański

Usługi informatyczne.
IT services.

  BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH
ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
Zarząd Banku / Board of the Bank:
Helena Nitkowska – Prezes Zarządu Banku / 
President of the Board
Ewa Niedbałka – Wiceprezes Zarządu Banku / 
Vice-President of the Board
Marian Limanówka – Wiceprezes Zarządu Banku / 
Vice-President of the Board
Artur Frączak – Członek Zarządu Banku / 
Member of the Board
Alina Waszyńska – Społeczny Członek Zarządu Banku / 
Social Member of the Board

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach powstał 6 października 
1899 jako Skierniewickie Towarzystwo Pożyczkowo-
Oszczędnościowe. Jest bankiem uniwersalnym, posiadającym 
placówki na terenie województwa mazowieckiego oraz 

łódzkiego. Bank należy do Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości 
SA – największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce.
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach kieruje się dobrem 
i chęcią pomocy. Wspiera wiele inicjatyw lokalnych 
i regionalnych, zarówno mających na celu rozwój 
gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze kulturalnym 
czy charytatywnym, wspomagając miejscowe instytucje 
i organizacje oświatowe, kulturalne oraz sportowe.
Bank Spółdzielczy w Skierniewice was established on the 6th October 
1899 as the Skierniewice Loan and Savings Society. It is a universal 
bank, having branches on the territory of the Mazowieckie and Łódzkie 
Voivodships. The bank belongs to the Bank Polskiej Spółdzielczości SA 
group – the largest association of cooperative banks in Poland.
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach is guided by the good and 
the will to help. It supports many local and regional initiatives, 
both those aimed at regional economic development and 
those with a cultural or charitable dimension, supporting local 
educational, cultural and sports organisations.

Firmy członkowskie
Skierniewickiej Izby Gospodarczej
The Skierniewice Chamber of Commerce



Bank Spółdzielczy w Skierniewicach powstał 6 października 1899 
jako Skierniewickie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe. 
Działalność bankowa nieprzerwanie prowadzona była przez 
okres wojenny. Niezwykle ważny w życiu Banku stał się 21 
października 1987 r., kiedy to – po upływie 88 lat działalności 
– Bank mógł przyjmować klientów we własnym lokalu przy ul. 
Reymonta 25. Bank od 18 marca 2002 r. należy do Grupy Banku 
Polskiej Spółdzielczości SA – największego zrzeszenia banków 
spółdzielczych w Polsce.
Poza podstawową działalnością Bank wspiera wiele inicjatyw 
lokalnych i regionalnych mających na celu rozwój gospodarczy 
regionu, jak i tych o wymiarze kulturalnym czy charytatywnym, 
wspomagając miejscowe instytucje i organizacje oświatowe, 
kulturalne oraz sportowe.

Jako bank uniwersalny, kieruje usługi zarówno do klientów 
indywidualnych, jak i biznesowych. Posiada 26 placówek 
na terenie województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. 
Dostrzegając uzasadnione oczekiwania klientów, bank 
wprowadza nowoczesne usługi oraz produkty dopasowane 
do potrzeb, jednocześnie gwarantując bezpieczny dostęp 
do środków.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach należy do pierwszej 
dziesiątki największych banków spółdzielczych w kraju. Suma 
bilansowa przekroczyła 1 miliard złotych, natomiast fundusze 
własne Banku na przestrzeni ostatnich 10 lat podwoiły się.
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach to Polski Bank z Polskim 
Kapitałem.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach | ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice | bsskierniewice.pl



96-100 Skierniewice
ul. Sobieskiego 73
eurotrafo.net

  BIOZEC SP. Z O.O.
Konopnica 121, 96-200 Rawa Mazowiecka
ossowska@bep.net.pl
Członek Zarządu / Member of the Board – Zofia Ossowska

Handel energią cieplną. / Thermal energy trading.

  BIZNES PARTNER
ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice
rtrebski@modusbroker.pl
Właściciel / Owner – Rafał Trębski

Pośrednictwo ubezpieczeniowe, działalność brokerska.
Insurance broking, brokerage activities.

  BUNNY PRINT STUDIO REKLAMY
ul. 1 Maja 1A, 96-100 Skierniewice
bunnyprint.pl
Właściciel / Owner – Agnieszka Belczyk

Agencja reklamowa. / Advertising agency.

  CATERING 7 HEAVEN
Ul. Harcerska 7, 96-100 Skierniewice
catering7heaven.pl
Właściciel / Owner – Kamil Krzykacz

Catering i gastronomia. / Catering and gastronomy.

  ELKNER SERVICE RAFAŁ ELKNER
ul. Reymonta 18A/15, 96-100 Skierniewice
rafalelkner@gmail.com
Właściciel / Owner – Rafał Elkner

Handel i usługi w branży ogrodniczo-rolniczej.
Trade and services in the horticultural and agricultural sector.

W 2003 roku powstała firma Eurotrafo 
Sp. z o.o., której założeniem od samego 
początku była produkcja transformatorów 
i innych elementów indukcyjnych. Nasze 
produkty są projektowane i wykonywane 
według indywidualnych wymagań klientów, 
a zastosowanie nowoczesnych technik 
wyrobów pozwalają spełnić w 100% 
oczekiwania naszych odbiorców.
Od 2003 roku przedsiębiorstwo znacząco się 
rozwinęło o czym świadczy zarówno ilość 
pracowników, która z 7 osób w momencie 
zaistnienia firmy wzrosła do 45, jak 
i również liczba naszych stałych klientów 
których obsługujemy zarówno w Polsce jak 
i w krajach Unii Europejskiej.
Dynamiczny rozwój firmy Eurotrafo 
Sp.  z o.o. jest także spowodowany 
regularnym inwestowaniem w szkolenia 
pracowników i sprzęt, w wyniku czego 
dysponujemy nowoczesnym parkiem 
maszyn i budynkiem o dużej powierzchni, 
który umożliwił nam zwiększenie możliwości 
produkcyjnych.

Produkty firmy Eurotrafo Sp. z o.o. znajdują 
zastosowanie w takich dziedzinach 
przemysłu jak spawalnictwo, aparatura 
łączeniowa, kolejnictwo, oświetlenia, 
instalacje przemysłowe, instalacje domowe 
i wielu innych dziedzinach. Produkty 
mogą powstać w oparciu o dokumentację 
techniczną odbiorców jak i przy wsparciu 
naszego doradztwa technicznego.
Od 2008 roku Eurotrafo Sp. z o.o. posiada 
certyfikat ISO 9001-2001 potwierdzamy 
auditami w kolejnych latach. Obecnie 
posiadamy FM 543913, wydany przez BSI 
według normy ISO 9001-2015. Audyty 
prowadzone przez naszych klientów 
sprawiły, że Eurotrafo Sp. z o.o. jest 
autoryzowanym dostawcą wielu znanych 
marek w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 
i do kontaktu z firmą Eurotrafo Sp. z o.o.



  ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice
ecskierniewice.pl
Prezes Zarządu / President of the board – Mateusz Jarczyński

Przedmiotem działalności Spółki jest dostawa energii cieplnej, 
w szczególności: produkcja i dystrybucja ciepła, wykonywanie robót 
w zakresie obiektów liniowych: rurociągów i rurociągów przemysłowych, 
wykonywanie instalacji elektrycznej budynków i budowli, wykonywanie 
instalacji centralnego ogrzewania. Firma świadczy również usługi 
laboratoryjnego badania paliw stałych.
The company deals with providing thermal energy, in particular production and 
distribution of thermal heat, carrying out and executing work within pipeline 
facilities, industrial pipelines servicing, providing and executing electrical 
installations within buildings and facilities, executing central heating installations. 
The company also provides services of laboratory research on solid fuels.

  EUROTRAFO SP. Z O.O.
Al. M. Rataja 16, 96-100 Skierniewice
eurotrafo.net
Prezes Zarządu / President of the board – Łukasz Krawczyński

Firma zajmuje się produkcją transformatorów: małej mocy (sieciowe, 
głośnikowe, impulsowe), średniej mocy (bezpieczeństwa, separacyjne, 
autotransformatory), pozostałych elementów indukcyjnych (cewki, 
dławiki). Firma sprzedaje swoje wyroby zarówno na rynku krajowym 
jak i zagranicą.
The company deals with production of transformers of small power 
(ac   transformers, speaker transformers, pulse transformers), medium power 
(security transformers, isolation transformers, autotransformers) and other 
inductive components (chokes, coils). The company introduces and sells its   
products to the domestic and foreign markets.

Firma jest jedną z bardziej znanych w Polce firm budowlanych, specjalizującą się w budowie 
oczyszczalni ścieków, biogazowni, stacji uzdatniania wody, hal przemysłowych 
i magazynowych oraz obiektów mostowych w zakresie konstrukcji żelbetowych.
FAMBUD występuje na rynku zarówno jako generalny wykonawca realizując kompleksowo budowę 
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania czy też biogazowni, ale też jako podwykonawca lub partner 
konsorcjum chętnie angażowany do współpracy przez inne firmy budowlane.
Głównymi kontrahentami Spółki są korporacje budowlane i inwestorzy indywidualni, ale także spółki 
komunalne i samorządy, ponieważ od lat z powodzeniem uczestniczy w przetargach publicznych. 
Firma współpracuje również z podmiotami zagranicznymi realizującymi inwestycje w Polsce.

„FAMBUD – Jerzy Pietrzak” Sp. z o.o. | Aleja Rataja 16, 96-100 Skierniewice



  FABRYKA NALEŚNIKA KAROL BADEK
ul. Reymonta 16, 96-100 Skierniewice
fabrykanalesnika.pl
Właściciel / Owner – Karol Badek

Usługi gastronomiczne. / Food and beverage services.

  „FAMBUD-JERZY PIETRZAK” SP. Z O.O.
ul. Rataja 16, 96-100 Skierniewice
fambud.eu
Prezes Zarządu / President of the board – Jerzy Pietrzak
Członek Zarządu / Member of the board – Krystyna Pietrzak

Firma FAMBUD świadczy usługi budowlane obejmujące: budowę zbiorników 
żelbetowych (w tym zapuszczanych), biogazownie, mosty i wiadukty, 
oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, obiekty przemysłowe.
FAMBUD Company offers construction and building services comprising: construction 
of reinforced concrete reservoirs (including the in-ground ones), biogas plants, steel 
constructions, sewage treatment plants, water treatment stations and industrial facilities.

  FERMOT SA
Skierniewice, ul. Sobieskiego 71
fermot.com.pl
Prezes Zarządu / President – Tomasz Łajko

–  Seryjna produkcja elementów tłoczonych i wykrawanych na prasach głównie dla 
przemysłu motoryzacyjnego i AGD.

–  Produkcja kształtek transformatorowych i elementów mocujących do transformatorów.
–  Produkcja narzędzi do pras – tłoczniki, wykrojniki.
–  Serial production of metal stamping parts on presses mainly for automotive and 

household appliances industry.
–  Production of transformer laminations and transformer accessory parts.
–  Production of tooling for presses – stamping tools, cutting tools.

Budynek BUSINESS CENTER liczy 5 kondygnacji o łącznej powierzchni ok. 4200 m². 
Najwyższej jakości materiały wykończeniowe nadają biurom nie tylko wspaniały wygląd, ale także 
czynią wnętrze przyjaznym dla użytkownika, zapewniają wygodę użytkowania i dużą funkcjonalność. 
W biurowcu znajdziecie Państwo małe lokale o powierzchni 18 m² jak również duże powierzchnie 
do 300 m² z możliwością adaptacji według indywidualnych potrzeb. Obiekt jest wyposażony w system 
monitoringu. Komfort pracy zapewnia dostęp do biurowca siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny 
na dobę. Na parterze mieści się restauracja, poziom trzeci posiada salę konferencyjną oraz w pełni 
wyposażone apartamenty. Na każdym poziomie znajduje się blok sanitarny. W budynku znajduje 
się nowoczesna winda z dostępem z poziomu parkingu. Przed biurowcem znajduje się parking 
z którego korzystają Najemcy i klienci firm znajdujących się na terenie budynku. Dla właścicieli 
samochodów elektrycznych na parkingu przeznaczone jest miejsce do ładowania samochodów.

DLA NAJEMCÓW:
• recepcja • centrum konferencyjne • hotelowe apartamenty 

• restauracja • punkt kurierski • stacja ładowania pojazdów elektrycznych 
• 150 miejsc parkingowych z możliwością indywidualnej rezerwacji miejsc 

• całodobowy monitoring 
• całodobowy dostęp do biurowca poprzez system automatyzacji

Budynek Business Center | 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 8 | business-center.net.pl
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  F.H. JUNIOR SP.J. 
E. KOWALSKA, M. KOWALSKI

ul. Mickiewicza 11/13, 96-100 Skierniewice
Właściciele / Owners – Edyta Kowalska, Marek Kowalski

Firma zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych.
The company deals with organizing social and cultural events 
and parties.

  F.H.U.P. KONTAKT ADAM KELLER
ul. Św. Stanisława 12, 96-100 Skierniewice
kontakt-rolety.com
Właściciel / Owner – Adam Keller

Firma zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną rolet, 
moskitier, bram oraz ogrodzenia. Prowadzi również sprzedaż 
detaliczną i hurtową artykułów pończoszniczych oraz 
wynajmem biur i pomieszczeń usługowych.
The company deals with retail and wholesale of roller blinds, 
shutters, mosquito nets. It also offers gates and fences. 
The company provides services of office rental, utility space rental 
as well as retail and wholesale of hosiery.

  FIRMA HANDLOWA FRUKTUS SP.J.
ul. Sobieskiego 16, 96-100 Skierniewice
hurtowniafruktus.pl
Właściciel / Owner – Robert Dziuba

Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych, owoców, 
warzyw, napojów.
Wholesale of foodstuffs, fruit, vegetables, beverages.

  FIRMA HANDLOWA OCZKO
ul. Słoneczna 28, 96-130 Głuchów
oczko21@poczta.onet.eu
Właściciel / Owner – Radosław Kijo

Sprzedaż olejów samochodowych i płynów hydraulicznych.
Sale of automotive oils and hydraulic liquids.

  FLORAMEDIA POLSKA SP. Z O.O.
Pamiętna 15D, 96-100 Skierniewice
floramedia.pl
Prezes Zarządu / President of the board – Wojciech Bogatko

Firma Floramedia Polska jest producentem etykiet do roślin, 
innych materiałów informacyjno-promocyjnych dla 
ogrodnictwa. Firma oferuje etykiety kolorowe ze zdjęciem 
oraz z opisem, etykiety pętlowe i wtykane, opakowania 
do roślin, plakaty i inne.
Floramedia is a proven partner in the provision of plant and 
garden marketing support. The company is a market leader in 
horticultural print and offers plant labels, pot covers, seed packets 
or any other type of plant packaging with colourful picture and 
description.

  „HORTMASZ” SP. Z O.O.
Strobów 2 D, 96-100 Skierniewice
hortmasz.com.pl
Członkowie Zarządu / Members of the board – Jolanta Juraś, 
Arkadiusz Jaros

Firma zajmuje się handlem towarami zaopatrzenia 
ogrodniczego: sprzedażą towarów do produkcji ogrodniczej, 

utrzymywania terenów zielonych i ogrodów przydomowych. 
Jest importerem maszyn i urządzeń takich jak: kosiarki, 
glebogryzarki, kosy spalinowe, ciągniki z osprzętem, 
opryskiwacze, odśnieżarki, części zamienne, serwis napraw 
maszyn ogrodniczych, drobne narzędzia, środki ochrony 
roślin i pozostałe towary ogrodnicze.
The company offers a wide range of proven solutions and 
products from recognized, domestic and foreign manufacturers 
of garden equipment and machinery. The offer includes devices 
such as lawn mowers, brushcutters, tillers, scarifiers, sprayers, 
fruitpressures, tractors, sweepers, snow throwers, water pumps, 
horticultural articles, spare parts and other accessories.

  HOTEL DWOREK*** 
MAŁGORZATA BURZYŃSKA

ul. Piłsudskiego 24, 96-100 Skierniewice
hotel-dworek.pl
Właściciel / Owner – Małgorzata Burzyńska

Usługi hotelarskie i gastronomiczne.
Hotel and catering services.

  J.M. – PROJEKT
Mokra Lewa 78 m, 96-100 Skierniewice
Właściciel / Owner – Jolanta Małek

Firma wykonuje kompleksowe projekty w zakresie instalacji 
sanitarnej i elektrycznej.
The company offers complex projects/designs concerning 
sanitary and electrical installations.



  JKM MIREX SP. Z O.O
ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice
jkm.mirex@interia.pl

Budowa dróg i mostów kołowych.
Construction of roads and vehicular bridges.

  KANCELARIA BROKERSKA MODUS SP. Z O.O.
ul. Konstytucji 3 Maja 2, 96-100 Skierniewice
modusbroker.pl
Prezes Zarządu / President of the board – Leokadia Trębska

Usługa brokerska w zakresie ubezpieczeń, dedykowana do wszystkich ludzi biznesu 
i osób pragnących zabezpieczyć dorobek swojego życia, zdrowie i przyszłość rodziny. 
W zakres usługi wchodzi negocjacja warunków ochrony ubezpieczeniowej wraz 
z negocjacją składki powodującą obniżenie kosztów ubezpieczenia, opracowanie 
programu ubezpieczenia dostosowanego pod potrzeby i zagrożenia, stała pomoc przy 
zawieraniu umów ubezpieczenia oraz zgłaszaniu szkód i nadzór nad likwidacją szkód 
wraz z dochodzeniem roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych.
A brokerage service in the field of insurance dedicated to all business people and people looking 
to secure their belongings, health and the future of the family. The range of services includes 
the negotiation of insurance conditions together with the negotiation of insurance premium, 
development of the insurance program tailored for the needs of the customers and threats, 
constant assistance in signing the insurance contracts, reporting of damage and the supervision 
of claims settlement as well as recovery of claims from the insurance companies.

  KANCELARIA RADCY PRAWNEGO EWA ŻUCHOWSKA
ul. Gałeckiego 11, 96-100 Skierniewice
kazcelariazuchowska.pl
Właściciel / Owner – Ewa Żuchowska

Mając świadomość, jak ważna w dzisiejszych czasach jest profesjonalna pomoc 
prawna, Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Żuchowska koncentruje swoje wysiłki 
na zapewnieniu Klientom usług wyłącznie na najwyższym poziomie. Głównym 
celem Kancelarii jest zapewnienie wsparcia w taki sposób, aby podejmowane 





przez klientów działania były nie tylko zgodne z przepisami prawa, ale też 
stanowiły najlepsze z możliwych rozwiązań biznesowych. Cel ten realizowany 
jest dzięki praktycznemu i indywidualnemu podejściu do problemów prawnych, 
pojawiających się w związku z prowadzoną przez Klientów działalnością. Klienci 
są dla Kancelarii największą wartością i dla nich Kancelaria stale rozwijam swój 
potencjał. Doświadczenie w połączeniu z wiedzą i zaangażowaniem stanowią 
o jakości pracy Kancelarii. Kancelaria wspiera Klientów w ramach stałej obsługi, 
jak również w odpowiedzi na indywidualne zlecenia.
Being aware of how important professional legal assistance is nowadays, Ewa Żuchowska’s 
Legal Counselor`s Chamber concentrates its efforts on providing Clients with services of 
only the highest quality. The main aim of the Organisation/Chamber is to provide support 
in such a way that actions taken by the Clients not only comply with legal regulations, but 
also constitute the best possible business solutions. This goal is pursued through a practical 
and individual approach to legal problems arising in connection with the activities conducted 
by clients. Clients are the greatest value for the Chamber and for them, the Organisation/
Chamber constantly develops its potential. Experience combined with knowledge and 
commitment constitute the quality of the Firm’s work. The Chamber supports its Clients 
within the scope of regular services, as well as in response to individual orders.

  KOMA USŁUGI KSIĘGOWE SP. Z O O
ul. Nowobielańska 45 A i B, 96-100 Skierniewice
biuro@komatax.com
Prezes Zarządu / Chairman of the Board – Michał Marat

Biuro rachunkowe działa od 1990 roku. Podstawową działalnością firmy jest 
świadczenie usług rachunkowych w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów i pozostałych ewidencji. Prowadzimy 
też sprawy pracownicze i obsługę ZUS. Ponadto doradzamy w sprawach 
gospodarczych jak i podatkowych.
The accounting office has been operating since 1990. The primary activity of the company 
is the provision of accounting services including the maintenance of books of account, 
revenue and expense ledgers and other records. We also deal with employee issues and 
social insurance (ZUS). In addition, we provide advice on economic and tax matters.



Oddział Skierniewice: ul. Gałeckiego 14, 6-100 Skierniewice | modusbroker.pl

Kancelaria Brokerska MODUS sp. z o.o. jest firmą 
rodzinną działającą od 25 lat na rynku krajowym 
w zakresie ubezpieczeń dedykowanych głównie 
dla przedsiębiorców, samorządów i podmiotów 
użyteczności publicznej, instytucji finansowych, 
banków, instytutów badawczo-naukowych, podmiotów 
medycznych oraz dla różnych stowarzyszeń i organizacji 
związkowych.
Właściciele i Zarząd Spółki funkcjonuje od początku 
działalności w niezmienionym składzie, zapewniając 
tym samym bezpieczeństwo i odpowiedzialność dla 
współpracujących z nami Partnerów Ubezpieczeniowych.
Nasze usługi brokerskie w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowo-szkodowej realizowane 
są na wysokim poziomie profesjonalizmu przez wyspecjalizowany i doświadczony zespół brokerów 
ubezpieczeniowych.
Partner Ubezpieczeniowy otrzymuje od nas dostosowany pod swoje potrzeby i zagrożenia program 
ochrony ubezpieczeniowej uwzględniający ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, optymalizację składki 
ubezpieczeniowej przy maksymalnie szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej skutkującej pokryciem 
strat w momencie wystąpienia różnych zdarzeń losowych.
Każdy program ubezpieczeniowy zostaje rozszerzony o indywidualne klauzule brokerskie, rozszerzające 
odpowiedzialność Ubezpieczycieli ponad standardowe ogólne warunki ubezpieczenia.
Współpraca z KB Modus, to oszczędność czasu, profesjonalnie przygotowana ochrona ubezpieczeniowa, 
sprawna i skuteczna obsługa szkód, bezpieczeństwo finansowe dla biznesu i rodziny w przypadku 
wystąpienia niespodziewanych wypadków i zdarzeń losowych.
Jako broker ubezpieczeniowy jesteśmy niezależni od Zakładów Ubezpieczeń i reprezentujemy wyłącznie 
interes naszych Partnerów Ubezpieczeniowych.
Wieloletnie nasze doświadczenia zawodowe potwierdzają, iż współpraca z naszymi Partnerami 
Ubezpieczeniowymi zapewnia nam wzajemne relacje biznesowe, zaufanie, troskę i pomoc w każdej 
niespodziewanej sytuacji prowadząc do wspólnego sukcesu w biznesie i życiu prywatnym.

Z wyrazami szacunku
Leokadia Trębska
Rafał Trębski

  LUCYNA DAY SPA SP. Z O.O.
ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice
biuro@lucyna.com.pl
Właściciel / Owner – Lucyna Wiewiórska

Usługi kosmetyczne, szkoleniowe i wydawnictwo publikacji reklamowych.
Beauty and training services together with advertising publications.

  MAKEA JACEK SŁODKI
ul. Twarowskiej 2, 96-100 Skierniewice
slodki.j@gmail.com
Właściciel / Owner – Jacek Słodki

Firma świadczy usługi z zakresu doradztwa gospodarczego oraz usługi gastronomiczne.
The company provides business consulting and catering services.

  MIASTO SKIERNIEWICE
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, skierniewice.eu
Prezydent Miasta – Krzysztof Jażdżyk
Zastępca Prezydenta –Jarosław Chęcielewski
Zastępca Prezydenta – Eugeniusz Góraj

Miasto Skierniewice jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania w zakresie 
administracji samorządowej określonych ustawą o samorządzie gminnym 
oraz o samorządzie powiatowym polegające m.in. na obsłudze lokalnych 
przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, realizacji 
inwestycji, ochrony środowiska i innych. Ponadto wypełnia zadania szeroko 
pojętej działalności na rzecz realizacji strategii rozwoju i pozyskiwania inwestora.
The city of Skierniewice as a city with the district rights performs tasks in the area of   
government administration defined by the law concerning local government and 
poviat, among others, on the service of local entrepreneurs in the field of business, 
investment, environmental protection and other matters. Moreover, it also fulfills 
the tasks broadly understood as activities undertaken in support of the strategy of 
development and winning the potential investors.
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  MIRBUD SA
ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
mirbud.pl
Prezes Zarządu / President of the board – Jerzy Mirgos

Firma, działa przede wszystkim jako generalny 
wykonawca inwestycji na rynku budowlanym w Polsce. 
Zakres oferowanych klientom usług budowlano-
montażowych obejmuje między innymi sektory 
takie, jak: budynki użyteczności publicznej; budynki 
produkcyjne, usługowe, handlowe (hale, centra 
logistyczne i handlowe); roboty inżynieryjno-drogowe 
(drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, elementy 
miejskiej infrastruktury komunikacyjnej, liniowe), 
budynki mieszkalne (jednorodzinne, szeregowe, 
wielorodzinne).
The core business of MIRBUD SA includes performing 
construction activities as an investment manager and 
a general contractor in all segments of the construction 
industry in Poland. The key strengths of the company include 
almost 25 years of experience and over 280 completed 
projects executed under prestigious construction contracts. 
The scope of construction and assembly services offered 
to clients includes such sectors as: housing buildings 
(detached houses, townhouses, apartment buildings); public 
utility buildings; production, services, commercial facilities 
(halls, logistic centers and shopping centers), engineering 
and road construction works (national, provincial and 
district roads, elements of municipal transport infrastructure, 
line). Since 2006, Mirbud SA has started implementation of 
investment tasks in the area of construction of apartment 
buildings and townhouses and their sale on its own account 
(a developer system). The company renders transport 
services and construction equipment rental services.

  OBIS PIOTR WALCZAK
ul. Rawska 83 B/14, 96-100 Skierniewice
negotium.pl
Właściciel / Owner – Piotr Walczak

Usługi szkoleniowe, usługi serwisowe dla przemysłu.
Training services, maintenance services for industry.

  O-PAL SP. Z O. O.
ul. Warszawska 1 c, 96-100 Skierniewice
opal@onet.pl
Prezes Zarządu / Chairman of the Board – Teresa Zrobek 

Firma zajmuje się działalnością w zakresie: zbierania, 
unieszkodliwiania, przetwarzania, recyklingu i transportu 
wszelkiego rodzaju odpadów niebezpiecznych i innych 
niż niebezpieczne oraz przetwarzaniem zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Obecnie Spółka „O-PAL” 
pracuje nad przygotowaniem dwóch procesów, gdzie będą 
wykorzystane odpady, tj.:
–  produkcja ulepszacza glebowego (rodzaj nawozu);
–  recykling paneli fotowoltaicznych – gdzie szkło zostanie 

wykorzystane do produkcji kruszywa drogowego.
Firma służy również doradztwem w zakresie recyklingu 
i utylizacji odpadów. 
The company is engaged in the business of collection, neutralisation, 
processing, recycling and transport of all types of hazardous and 
non-hazardous waste, as well as processing of waste electrical and 
electronic equipment. O-PAL is currently working on the preparation 
of two processes where waste will be used, e.g.:
–  production of soil improver (a type of fertilizer);
–  recycling of photovoltaic panels – where glass will be used 

to produce road aggregate.
The company also provides advice on recycling and waste disposal.

  PARTNER
Business Center, ul. Rybickiego 8, 96-100 Skierniewice
Oddziały / Branches: 
Skierniewice, ul Żwirki 3
Łowicz, ul. Browarna 7
Rawa Mazowiecka, ul. Adama Mickiewicza 2 
Warka, ul. Niemojewska 2
Właściciel / Owner – Bożena Keller

Zajmujemy się:
–  wynajmem apartamentów, zlokalizowanych w Łowiczu 

w odrestaurowanej zabytkowej kamienicy  
(apartamentylowicz.pl)

–  sprzedażą kredytów, przyjmowaniem depozytów, obsługą 
kasową w ramach umowy franczyzowej. Prowadzimy 
w 4 oddziały, które zajmują się obsługą Klientów 
detalicznych.

We deal with:
–  flats for rent, located in Łowicz in a renovated historic building 

(apartamentylowicz.pl)
–  we sell loans, accept deposits and provide cash services under 

a franchise agreement.
We operate 4 branches, which provide services to retail customers.

  P.B.U. „BUDOKAN” 
L.D. CZESŁAW DOBRZYŃSKI

ul. Rawska 59A, 96-100 Skierniewice
Właściciel / Owner – Czesław Dobrzyński

Firma specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym 
wielorodzinnym.
The company specializes in building and construction of housing 
estates and facilities.



MIRBUD SA działa jako generalny wykonawca we wszystkich 
segmentach budownictwa. Spółka jest notowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 r.
Wizytówką przedsiębiorstwa jest trzydziestoletnie doświadczenie 
oraz ponad 500 zakończonych projektów inwestycyjnych 
należących w zdecydowanej większości do prestiżowych 
kontraktów budowlanych w zakresie budownictwa:
•  przemysłowego (budynki produkcyjne i magazynowe);
•  użyteczności publicznej (hale sportowe, stadiony, szpitale, 

urzędy administracji publicznej, galerie handlowe oraz obiekty 
biurowe i hotelowe);

•  inżynierii drogowej (autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe, elementy miejskiej infrastruktury komunikacyjnej, 
mosty i bocznice kolejowe);

•  mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne, 
szeregowe oraz wielorodzinne).

Grupa Kapitałowa MIRBUD zatrudnia ponad 800 
pracowników, wśród których znajduje się wysoko 
wykwalifikowana kadra inżynierska o różnorodnych 
specjalizacjach w branży budowlanej. Atutem Spółki jest 
również rozwinięty park maszynowy zapewniający wykonywanie 
większości prac na bazie własnego zaplecza.

Od 2008 roku MIRBUD SA sukcesywnie buduje stabilną 
Grupę Kapitałową o zdywersyfikowanej działalności. Zadania 
inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
w systemie deweloperskim przejęła wydzielona ze struktur 
MIRBUD SA spółka JHM DEVELOPMANT SA, a zakupione 

w 2010 roku udziały w KOBYLARNIA SA z Bydgoszczy 
pozwoliły rozszerzyć zakres działania o roboty drogowe 
i mostowe oraz produkcję mas bitumicznych.

Ponadto do Grupy Kapitałowej MIRBUD należy Marywilska 
44 Sp. z o.o., która jest właścicielem i zarządza jednym 
z największych centrów handlowych w Warszawie, a także 
parkiem magazynowo-logistycznym w Ostródzie.

MIRBUD SA gwarantuje najwyższą jakość usług, sprawną 
organizację, szybkie tempo prac w oparciu o najwyższe 
standardy oraz profesjonalną kadrę techniczną.

MIRBUD Spółka Akcyjna | ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice | mirbud.pl



  P.H.U. „DAG-DAR” 
DARIUSZ PAWEŁ DYBA
SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ
Al. Niepodległości 16, 96-100 Skierniewice
dag-dar.pl
Właściciel / Owner – Dariusz Paweł Dyba

Działająca od 2002 roku firma handlowo-usługowa, w branży hydraulicznej.
W swojej działalności skupiamy się na kompleksowej obsłudze, fachowym 
doradztwie oraz profesjonalnym wykonawstwie instalacji c.o., wod-kan, gaz.
Montujemy kotły gazowe, pompy ciepła. Nie zapominamy również 
o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oferowanych urządzeń.
Dzięki indywidualnemu podejściu do naszych klientów oraz ciągle 
poszerzanej bazie oferowanego asortymentu jesteśmy w stanie 
zaproponować szereg nowoczesnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb 
i wymagań każdego klienta.
It is a commercial and service company operating in the plumbing sector since 2002.
We focus on comprehensive services, expert advice and professional execution 
of central heating, plumbing and water, sewage and gas installations.
We install gas boilers and heat pumps. We do not forget about warranty and 
post-warranty service of the offered equipment.
Thanks to our individual approach to our customers and constantly expanding 
range of products, we are able to offer a number of modern solutions tailored 
to the needs and requirements of each customer.

  P.H.U. JUDYTA
ul. Sobieskiego 8A, 96-100 Skierniewice
 cmjudyta.pl
Właściciel / Owner – Zbigniew Figat

Firma świadczy usługi związane z ochroną zdrowia.
The company offers wide range of services connected with healthcare.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

BUDOKAN
L.D. Czesław Dobrzyński

P.B.U. Budokan znane jest na rynku budowlanym w Skierniewicach od 1999r. Specjalizuje się 
w budowie bloków i domów mieszkalnych. Pobudowane obiekty stanowią wizytówkę miasta. 
Firma została wyróżniona i nagrodzona w Konkursie „Moje Skierniewice” na najładniejsze 
obiekty roku 2001 i 2002 za godne naśladowania rozwiązania architektoniczne i wysoką 
estetykę zabudowy wielorodzinnej. Zrealizowane inwestycje to m.in. budynki mieszkalne przy 
ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Mickiewicza, Rawskiej, Prymasowskiej i Łowickiej. Najnowsza 
inwestycja przy ul. Kaczorowskiego jest w trakcie realizacji.

Właściciel – Pan Czesław Dobrzyński został w 2017 r. odznaczony przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polski Brązowym Krzyżem Zasługi.

P.B.U. „BUDOKAN” L.D. Czesław Dobrzyński | ul. Rawska 59, 96-100 Skierniewice



  P.P.H.U. „PAKO” PAWEŁ KOCZYWĄS
Wysokienice 67, 96-130 Głuchów
pakobud.eu
Właściciel / Owner – Paweł Koczywąs

Firma P.P.H.U. „PaKo” Paweł Koczywąs specjalizuje się w realizowaniu 
projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 
obejmujące m.in. takie sektory jak: budynki mieszkalne (domy 
jednorodzinne, osiedla, bloki mieszkalne); budynki użyteczności publicznej, 
hale magazynowe i produkcyjne, garaże podziemne. Ponadto wykonuje 
konstrukcje stalowe i żelbetowe.
The company specialises in realisation of construction projects connected with 
erecting buildings including sectors such as: residential buildings (detached 
houses, housing estates, blocks of flats); public utility buildings, storage and 
production halls, underground garages. It also provides steel and reinforced 
concrete structures.

  POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE 
ANDRZEJ GAWAŁKIEWICZ

ul. Gałeckiego 2C, 96-100 Skierniewice
ergohestia.pl

Właściciel firmy – Andrzej Gawałkiewicz prowadzi m.in. Oddział Generalny Grupy 
Ergo Hestia SA
Company Owner – Andrzej Gawałkiewicz runs General Branch of Ergo Hestia Group SA

Firma świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych indywidualnych, 
firmowych oraz korporacyjnych, odpowiedzialności cywilnej, OC przewoźnika 
i spedytora, cargo, finansowych, turystycznych, osobowych oraz ubezpieczenia 
na życie.
The company offers services connected with individual property insurance, company 
and corporate insurance, civil liability, carrier and spedition liability, cargo, financial, 
touristic, individual and life insurance.



  PIORUN – BIURO RACHUNKOWE
ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice
brpiorun.pl
Właściciel / Owner – Piotr Rusinowski

Biuro prowadzi obsługę księgową dla firm.
The office provides accounting services for companies.

  POWIAT SKIERNIEWICKI, 
STAROSTWO POWIATOWE W SKIERNIEWICACH 
SKIERNIEWICE DISTRICT, DISTRICT STAROSTY IN SKIERNIEWICE

ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
powiat-skierniewice.pl
Zarząd Powiatu / District Management
– Mirosław Belina, Tadeusz Grotkowski

Podstawowy kierunek działalności – usługi administracji publicznej dla 
mieszkańców powiatu.
Primary line of activities – public administration services for district residents.

  PRACOWNIA GEODEZYJNA GEODELTA SP. Z O.O.
ul. Trzcińska 21/23, 96-100 Skierniewice
geo-delta.pl

Firma wykonuje wiele różnorodnych prac z zakresu geodezji. Ukierunkowanie 
to obsługa budownictwa drogowego, przemysłowego, wielkokubatorowego, jak 
i geodezja ogólna.
The company performs a great variety of works within the field of land surveying. Our 
main direction is servicing all kinds of road constructions, industrial building and large 
capacity constructions as well as general land surveying.

96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 21/23

tel. +46 833 90 32, 507 14 18 18 | e-mail: biuro@geo-delta.pl | geo-delta.pl

Pracownia Geodezyjna 
GEODELTA Sp. z o.o.

GEODELTA Sp. z o.o. powstała na bazie 
sprzętowej i doświadczeniu istniejącej od 1996 
roku firmy PG DELTA Adrian Cichoń.
Jesteśmy firmą o szerokim wachlarzu 
usług geodezyjnych. Mamy wszechstronne 
doświadczenie zawodowe, wykształconą 
kadrę oraz profesjonalny sprzęt.
Wieloletnią pracą udowodniliśmy, że warto 
z nami współpracować. Nasi zleceniodawcy, 
w tym renomowane przedsiębiorstwa 
i instytucje publiczne jak: MON, PKP, MSW, 
GDDKiA, PGNIG, STRABAG,, BDIMEX, ALSTAL, 
BREMER, PZU, MIRBUD, FRITO LAY, PEPSICO, 
EL-IN, WOJ.-ART., GRUPA EKOENERGIA, 
NOMAD ELECTRIC stają się naszymi stałymi 
klientami.
Szczycimy się zarówno inwestycjami 
zagranicznymi (projekty w Glascgow, Berlinie, 
Paryżu i Wiedniu), jak i udziałem w wielu 
projektach krajowych. Realizowaliśmy szklano-

aluminiowy dach na Blue City – do niedawna 
największy w Europie. Przy naszej współpracy 
powstały Centra Logistyczno-Przemysłowe 
w Mszczonowie,  B łoniu ,  Grodzisku 
Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, 
zachodnia część mostu Siekierkowskiego, 
osiedla mieszkaniowe w Skierniewicach, 
Brwinowie i Żyrardowie. Naszą lokalną 
perełką jest Rynek w Skierniewicach. 
Na koncie mamy wiele prac budownictwa 
infrastruktury drogowej i kolejowej m.in. prace 
przy budowie autostrady A-2, odcinek Konin-
Stryków i budowie obwodnicy Żyrardowa. 
Obsługiwaliśmy budowę farmy wiatrowej 
w gminie Głuchów, farmy fotowoltaicznej 
w m. Karolew i Uchań Górny, budowę 
biogazowni w m. Wicie.
Pan Adrian Cichoń otrzymał wyróżnienie 
w  kategorii mikro-przedsiębiorstwa „Wokulski 
Roku 2011”.

Nie boimy się myśleć





  PRZEDSIĘBIORSTWO „EL-IN” SP. Z O.O.
ul. Kościuszki 8, 96-100 Skierniewice
el-in.pl
Prezes Zarządu / President of the board – Jan Wach

EL-IN to przedsiębiorstwo należące do grona liderów działających 
na rynku robót energetycznych, kolejowych i budowlanych, oferujące 
najwyższą jakość usług. Inwestycje wykonywane są w kraju i za granicą. 
Zarząd spółki z równym zaangażowaniem buduje również dobre relacje 
z klientami. EL-IN – budujemy relacje – dzielimy się energią.
EL-IN is a company belonging to a group of leaders working within the field 
of energy, rail and construction works market. It offers the highest quality of 
service. Investments are carried out at the domestic as well as foreign markets. 
The Board of Directors is equally committed to building good relationships 
with its customers. EL-IN – we build relationships – we share energy.

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „FANT” 
RYSZARD TARGOWSKI

ul. Rawska 37, 96-100 Skierniewice
firmafant.pl
Właściciel / Owner – Ryszard Targowski

Firma FANT jest producentem worków bankowych i pocztowych oraz 
portfeli do wrzutni. Zajmuje się także produkcją i dostawą pościeli, 
ręczników oraz zasłon i obrusów przeznaczonych dla hoteli, ośrodków 
szkoleniowo-wypoczynkowych, pensjonatów i szpitali.
FANT is a manufacturer of bank and postal bags and wallets to throw-in 
machines. It also produces and supplies bed linen, towels, curtains and 
table linen for hotels, training facilities and leisure centers, guest houses 
and hospitals.

SKIERNIEWICKA FABRYKA
MASZYN, URZĄDZEŃ I KONSTRUKCJI

JAN DZIEDZIC

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: Bełchów 47B, 99‑418 Bełchów
tel. +46 838 66 66, fax +46 830 09 60, tel. kom. 604 416 896, e‑mail: marketing@sfamasz.pl

sfamasz.pl

Firma SFAMASZ realizuje swoje cele w kilku zakresach:

• projektowanie i produkcja maszyn do obróbki po zbiorze warzyw

• urządzenia do obróbki wstępnej w procesie przetwórstwa warzyw i owoców

• projektowanie i produkcja urządzeń dla sektora sadowniczego

• urządzenia dla producentów kwiatów i materiału szkółkarskiego

•  projektowanie i kompleksowe wykonawstwo chłodni, przechowalni 
i magazynów bazowanych na konstrukcjach stalowych

•  systemy doświetlania wnętrz (świetliki dachowe), drzwi i bramy chłodnicze 
(również gazoszczelne), doki załadowcze, itp.

• usługi w zakresie prac ślusarskich, spawalniczych i obróbki wiórowej



Rolniczy Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie im. prof. Adama Skoczylasa | Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra

Rolniczy Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie im. prof. Adama Skoczylasa 
to jednostka organizacyjna uczelni z siedzibą w Żelaznej 43, 
96-116 Dębowa Góra.
W skład zakładu wchodzą: Gospodarstwo w Żelaznej, 
Gospodarstwo w Chylicach, Doświadczalna ferma owiec i kóz 
w Żelaznej, Rybacka stacja doświadczalna „Łąki Jaktorowskie”.
Zakład pełni rolę zaplecza badawczo-dydaktycznego SGGW 
i prowadzi na zasadach rynkowych rolniczą działalność 
produkcyjną (m.in. produkcję zbóż, marchwi, fasoli szparagowej 
okaz kukurydzy).
RZD w Żelaznej jest jednym z największych, lokalnych 
producentów ziemniaków z przeznaczeniem na chipsy. Ponadto 
prowadzi w pełnym cyklu produkcyjnym hodowlę karpia 
handlowego, a także produkcję narybku innych ryb.
Całkowita powierzchnia zarządzana przez jednostkę to 1120 
hektarów, z czego grunty orne to 850 ha, a powierzchnia stawów 
to 125 ha.
Dyrektorem zakładu jest mgr inż. Paweł Wołoszyn.
Zapraszamy do współpracy!

ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
IM. PROF. ADAMA SKOCZYLASA



44

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG  
RENOWACYJNO-KONSERWATORSKICH 
I POGRZEBOWYCH ARS SP. Z O.O.

ul. Sobieskiego11, 96-100 Skierniewice
ars.skierniewice.eu
Prezes / Chairman – Jacek Staryga

Usługi pogrzebowe i administrowanie Cmentarzem 
Komunalnym w Skierniewicach.
Funeral services and administration of the Municipal 
Cemetery in Skierniewice.

  SIZEI SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW 
ZAKŁAD ELEMENTÓW INDUKCYJNYCH

ul. Tuwima 5, 96-100 Skierniewice
sizei.pl
Prezes Zarządu / President of the board – Zbigniew Kamiński

Zakład zajmuje się produkcją podzespołów indukcyjnych 
w zakresie: transformatorów małej mocy różnego 
przeznaczenia, cewek, dławików, elektromagnesów, 
stateczników, układów oświetleniowych oraz drobnej 
elektroniki. Świadczy też usługi narzędziowe. Firma 
sprzedaje swoje wyroby w kraju i zagranicą.
The company manufactures inductive components 
and products such as transformers, chokes, coils and 
electromagnets. During years of its presence on the market the 
company manager to develop and improve the processes of 
impregnation, welding cores, soldering, winding with copper 
tapes and packing cores as well as lighting systems and fine 
electronics. It also provides utility services. The company sells 
its products on the domestic as well as foreign markets.

  SKIERNIEWICKA FABRYKA MASZYN, 
URZĄDZEŃ I KONSTRUKCJI 
SFAMASZ JAN DZIEDZIC

Bełchów 47B, 99-418 Bełchów
sfamasz.pl
Właściciel / Owner – Jan Dziedzic

Firma SFAMASZ specjalizuje się w dwóch podstawowych 
branżach. Pierwsza z nich to: projektowanie i produkcja 
konstrukcji stalowych chłodni, przechowalni, magazynów; 
druga to: produkcja maszyn, urządzeń oraz kompletnych linii 
technologicznych do konfekcjonowania warzyw i owoców.
The SFAMASZ company specializes in two main sectors. The first 
one is the production of steel structures and on-site assembly 
of comprehensive works such as hall production, storage, 
refrigeration, etc. The second one is the production of machinery, 
horticultural machinery and machinery for production of flowers.

  SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA 
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE 
ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 
W ŻELAZNEJ

96-116 Dębowa Góra
rzdzelazna.cem.sggw.pl
Dyrektor / Director – Paweł Wołoszyn

Zakład zajmuje się produkcją ziemniaków, zbóż i warzyw. 
Utrzymuje trzy stada zachowawcze owiec: żelaźnieńską, 
olkuską i wrzosówkę. Prowadzi produkcję stawową.
The company and research plant is engaged in the production 
of potatoes, cereals and vegetables. It maintains three herds 
of sheep: żelaźnieńska, olkuska and wrzosówka. Performing 
pond production.

  STELLA SP. Z O.O. 
Fabryka / Factory:
ul. Zwierzyniecka 2, 96-100 Skierniewice
Biuro / Office:
ul. Pabianicka 184/186, 93-402 Łódź
poldem.pl

Zakład produkcyjny należący do Grupy POLDEM. 
Specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych.
Production plant belonging to the POLDEM Group. 
It specialises in manufacturing upholstered furniture.

  SZKÓŁKARSTWO SADOWNICZE
ul. Trzcińska 24 m 58, 96-100 Skierniewice
kozerski-szkolki.pl
Właściciel / Owner – Jan Kozerski

Szkółka roślin sadowniczych, produkcja drzewek 
owocowych.
Fruit tree nursery, production of fruit trees.

  ŚWIECE. WOSKI. PO_POROSTU
ul. Reymonta 29 m 17, 96-100 Skierniewice
swiecewoskipoprostu.pl
Właściciel / Owner – Aleksandra Wodzyńska-Wójcik

Produkcja świec i wosków zapachowych z wosku 
sojowego.
Production of candles and scented waxes from soya wax.



STELLA Sp. z o.o. jest zakładem produkcyjnym należącym 
do Grupy POLDEM od 2012 roku. Siedziba administracyjna firmy 
obejmująca większość komórek organizacyjnych (księgowość, 
logistyka, zaopatrzenie, marketing i inne) znajduje się w Łodzi, 
podczas gdy sama jednostka wytwórcza zlokalizowana jest 
w Skierniewicach.
Oferujemy kolekcję mebli tapicerowanych zaprojektowanych 
w sposób nowoczesny oraz cechującą się unikalnym designem 
i niepowtarzalnym komfortem.

Nasze produkty to meble specjalnie dopasowane do różnego 
rodzaju wnętrz – od tradycyjnych po nowoczesne, czy 
pofabryczne lofty.
Na przestrzeni minionych lat, firma wielokrotnie była laureatem 
prestiżowych nagród „Gazele Biznesu”, przyznawanych 
najdynamiczniej rozwijającym się polskim przedsiębiorstwom, 
a także licznych nagród i wyróżnień dedykowanych dla branży 
meblowej, takich jak: „Złoty Medal MTP” targów meblarskich, 
„Produkt Roku” w konkursie wydawnictwa „Meble Plus”, 

„Diament Meblarstwa”, oraz nagrodą „Wokulski roku 2020” 
w kategorii „Firma średnia i duża”.
Stella Sp. z o. o. od lat w znacznym stopniu koncentruje swoją 
działalność na obsłudze rynków Europy Zachodniej. Aktualnie 
baza klientów obejmuje łącznie kilka tysięcy odbiorców 
hurtowych i detalicznych, w głównej mierze we Francji, Belgii 
i Holandii. W Polsce meble rozprowadzane są poprzez sieć 
kilkudziesięciu niezależnych oraz zrzeszonych salonów Ich 
dystrybucja odbywa się pod marką „Emmohl”.

Stella Sp. z o.o. | FABRYKA: Zwierzyniecka 2, 96-100 Skierniewice | BIURO: Pabianicka 184/186, 93-402 Łódź | tel.: +42 633 82 03 | stella-furniture.pl



  TECHNOCHŁÓD TECHNOSZRON
Rawiczów 40, 96-115 Nowy Kawęczyn
 technochlod.pl
Właściciel / Owner – Waldemar Andrzejewski
Podstawowym kierunkiem działalności jest budowa i serwis urządzeń chłodniczych.
The core business of the company is the construction and service of refrigerating 
equipment.

  TOMASZ JURAŚ PRIMEWEB
Śniardwy 2/57, 05-090 Warszawa
tomasz.juras@gmail.com
Osoba zarządzająca / Managing person – Tomasz Juraś

Głównym zakresem działalności firmy jest strategiczne doradztwo e-marketingowe 
obejmujące takie usługi jak: analiza obecnych działań marketingowych, audyt 
kampanii reklamowych, analiza kanałów pozyskiwania leadów/klientów, analiza 
konkurencji, audyt użyteczności strony internetowej oraz audyt pozycjonowania.
The main scope of the company’s activity is strategic e-marketing consulting including 
services such as analysis of current marketing activities, audit of advertising campaigns, 
analysis of channels for obtaining leads/customers, competition analysis, website 
usability audit and positioning audit.

  VOG POLSKA SP. Z O. O.
ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice
vog.pl
Prezes Zarządu / President of the board– Marek Kapturzak
Członek Zarządu / Member of the board – Zofia Kiwała

VOG Polska Sp. z o.o. prowadzi handel hurtowy towarami konsumpcyjnymi 
oraz konfekcjonuje bakalie i posiada rozlewnię oleju – frytury gastronomicznej.
VOG Polska Sp. z o.o. conducts wholesale trade in consumer goods and produces 
dried fruit and vegetables. The company has also oil bottling facility.



Firma powstała 4 maja 1978 roku pod nazwą Zakład 
Elektroinstalacyjny Wacław Wojenka, świadcząc usługi 
dla osób fizycznych i jednostek budżetowych w zakresie 
montażu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, 
gospodarczych, wykonywała usługi konserwacji oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Skierniewice i gmin ościennych. 
W 2010 r. firma zmieniła nazwę na WW INSTAL-Energetyka 
Wacław Wojenka.
Jest jedną z wiodących firm w powiecie skierniewickim 
wykonując usługi w branży elektroenergetycznej. Stale się 
rozwija, inwestując w najnowszy sprzęt do budowy i zasilania 
awaryjnego sieci elektroenergetycznych.
Od 1994 r. WW INSTAL-Energetyka Wacław Wojenka świadczy 
usługi typowo elektroenergetyczne, zaprojektuj i wybuduj 
w zakresie:
–   budowy sieci energetycznych, linii napowietrznych, kablowych 

niskiego napięcia 0,4 kV i średniego napięcia 15 kV
– budowy stacji transformatorowych 15/0, 4/0,231 kVA

–  budowy linii napowietrznych i kablowych oświetlenia 
ulicznego.

Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników 
posiadającą uprawnienia podstawowe do wykonywania robót 
elektroenergetycznych metodą samodopuszczeń, jak i prac pod 
napięciem w liniach elektroenergetycznych będących własnością 
Polskiej Grupy Energetycznej SA, gdzie jest wpisana do bazy 
kwalifikowanych wykonawców.
W 2018 r. WW INSTAL-Energetyka Wacław Wojenka obchodziła 
40-lecie działalności.

Na wniosek Starosty Powiatu Skierniewickiego właściciel firmy 
Wacław Wojenka otrzymał od Kapituły Rady Miasta Skierniewice 
Wokulskiego Roku 2017 w kategorii „FIRMA MAŁA”.
W 2018 r. Wacław Wojenka został nominowany w konkursie 
„Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2018” w kategorii Mikro 
i Mała Firma, organizowanym miedzy innymi przez Dziennik 
Łódzki i Polska Press Łódź.

WW INSTAL-Energetyka Wacław Wojenka | 96-100 Sierakowice Lewe 54A | tel./fax +46 832 17 62; 835 30 79 | e-mail: biuro@wwinstal-energetyka.pl



  WW INSTAL-ENERGETYKA
Sierakowice Lewe 54A, 96-100 Skierniewice
biuro@wwinstal-energetyka.pl
Właściciel / Owner – Wacław Wojenka

Usługi w branży elektroenergetycznej.
Services in the electricity sector.

  ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY DRO-BUD 
MIROSŁAW KROKOCKI

ul. Asnyka 84/48, 96-100 Skierniewice
Właściciel / Owner – Mirosław Krokocki

Firma świadczy usługi ogólnobudowlane – budowa budynków mieszkalnych, 
przemysłowych, roboty remontowe, brukarskie i betoniarskie.
The company provides general construction services such as construction of residential 
buildings, industrial plants but also repair works, paving and concrete works.

  ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY MARBUDEX 
MAREK KIERLAŃCZYK

ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice
marbudex.pl
Właściciel / Owner – Marek Kierlańczyk

Firma świadczy usługi remontowe i budowlane. Podstawowym zakresem 
działalności firmy jest wykonawstwo robót ogólnobudowlanych związanych 
z wykonywaniem prac budowlanych i instalatorskich, kompleksowe roboty 
wykończeniowe prowadzone wewnątrz budynków, budowa nawierzchni 
asfaltowych i wykonawstwo robót brukarskich.
The company provides services connected with repair and construction works. 
The basic scope of the company’s activity is execution of general construction and 
related to execution of construction and installation works, comprehensive interior 
finishing works, construction of asphalt pavements and general paving works.

PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE – BUDOWA I NAPRAWA POWIERZCHNI DACHÓW – RENOWACJA ELEWACJI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

KOMPLEKSOWE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – NAPRAWA I WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH – ROBOTY BRUKARSKIE

Zakład Ogólnobudowlany Marbudex funkcjonuje na rynku od 1986 roku. Firma w charakterze 
Generalnego Wykonawcy realizuje prace ogólnobudowlane, instalacyjne i drogowe, wykonywane dla 
indywidualnych klientów i państwowych instytucji na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.
Wśród zrealizowanych w ostatnich latach zadań wyróżnić można m.in. rozbudowę, kompleksowe 
remonty i adaptacje oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, rewitalizację 
terenu jednostki wojskowej wraz z obiektami powojskowymi (remont i adaptacja zabytkowych 
budynków koszarowych na cele dydaktyczne PWSZ), adaptacje obiektów znajdujących się pod 
ochroną konserwatorską (m.in. Dworek Tadzin, Dworek Żabia Wola), czy też budowy i przebudowy 
dróg miejskich, gminnych i pożarowych.
Firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą i sprzętem, dzięki któremu z powodzeniem 
prowadzi szeroki zakres robót, obejmujący m.in.: kompleksowe prace budowlane i instalacyjne 
w zakresie obiektów kubaturowych, naprawy powierzchni dachów, renowacje elewacji 
i termomodernizacje budynków, kompleksowe roboty remontowe i wykończeniowe oraz naprawy 
i wykonawstwo nawierzchni z asfaltu i bruku.

ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice | tel. /fax +46 832 58 63, tel. kom. 601 276 321 | marbudex.pl



Zakład Usługowy Roboty Ziemne „TRANSPRZĘT” został założony 
przez Stanisława Głuszek w roku 1986. Siedziba firmy mieści się 
w Skierniewicach przy ulicy Sobieskiego 32. Swoją działalności 
prowadzi na terenie całego kraju. Zajmuje się eksploatacją 
i sprzedażą kruszywa tj. piasku, żwiru i ziemi. Dysponuje własnymi 
kopalniami, w których następuje sortowanie wydobytego 
kruszywa na różne frakcje, w zależności od potrzeb klienta. 
Świadczy także usługi w zakresie prac rozbiórkowych, robót 
ziemnych, recyklingu odpadów powstałych wskutek rozbiórek. 
Znaczącym atutem firmy TRANSPRZĘT jest posiadanie dużego, 
własnego zaplecza sprzętowego.
W latach 2010–2012 firma była jednym z generalnych dostawców 
kruszyw na terenie budowy Autostrady A2; głównym odbiorcami 
były firmy takie jak: Mostostal Warszawa SA, Polimex Mostostal 
SA, ERBUD SA W latach 2012-2014 firma dostarczała kruszywo 
do budowy Autostrady A1, gdzie odbiorcą było głównie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA SA 
W latach 2017-2018 firma dostarczała kruszywo firmom: 
DRAGADOS i POLAQUA do budowy Drogi Szybkiego Ruchu 
S6. Obecnie TRANSPRZĘT dostarcza materiał kopalniany 
na rozbudowę Drogi Krajowej DK1, a głównym odbiorcą jest 
firma MIRBUD SA.
Oprócz działalności gospodarczej, firma stara się podążać 
zgodnie z nurtem ekologicznym. Jednym z takich kroków 
jest fakt, że po zakończeniu eksploatacji kopalni, właściciel 
firmy poddał ponad przeciętnemu procesowi rekultywacji, 

jeden z obszarów wydobycia, tworząc sztuczny zbiornik. Staw 
został obsadzony drzewami iglastymi i liściastymi, licznymi, 
różnorodnymi krzewami, a pozostała część została pozostawiona 
w nienaruszonym stanie tworząc harmonię z naturą. Wszystkie te 
zabiegi sprawiły, że na tym obszarze powstał wspaniały i piękny 
obiekt, który ma walory przyrodnicze i krajobrazowe lepsze 
od tych, jakie były przed rozpoczęciem eksploatacji.
Aktualnie w firmie zatrudnionych jest 20 osób. Właściciel 
przykłada dużą wagę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
swoich pracowników, poprzez kierowanie ich na wiele różnych 
kursów i szkoleń.
Firma TRANSPRZĘT od kilku lat wspiera inicjatywy lokalne min. 
Jest jednym ze sponsorów odbywającego się od ponad 40 lat 
we wrześniu Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw.

„ZURZ TRANSPRZĘT” Stanisław Głuszek | Biuro: ul. Sobieskiego 32, 96-100 Skierniewice | tel. 783 400 040, 601 321 477, 885 055 005 | e-mail: transprzet@gmail.com
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  ZAKŁAD USŁUGOWY „TRANSPRZĘT” 
STANISŁAW GŁUSZEK

ul. Sobieskiego 32, 96-100 Skierniewice
Właściciel / Owner – Stanisław Głuszek

Firma świadczy usługi w zakresie robót ziemnych, 
usług rozbiórkowych i burzenia budynków, eksploatacji 
kruszywa, przyjmowania gruzu betonowego do recyklingu 
oraz transportu. Zajmuje się także sprzedażą pospółki, 
żwiru i czarnej ziemi.
The company deals with services concerning carrying out 
earthmoving works, broad range of demolition services, 
aggregate exploitation, concrete debris recycling and 
transportation. It also sells sand, gravel and black earth.

  ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
„WOD-KAN” SP. Z O.O.

Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
wodkan-skierniewice.com.pl
Prezes Zarządu / President of the board – Jacek Pełka

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest pobór, 
uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków. Firma oferuje usługi w zakresie: 
budowy nowych i modernizacji istniejących sieci oraz 
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania 
przyłączy wod-kan, badania wydajności hydrantów 
i wewnętrznych sieci przeciwpożarowych, czyszczenia sieci 
kanalizacyjnych, laboratoryjnego badania wody i ścieków. 
Zakład prowadzi również działalność polegającą na odbiorze 
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

The core business activity of the Company is collection, 
treatment and supply of water and the discharge and 
treatment of waste water. The company offers services 
in the scope of construction and modernization of 
existing networks and connections of water and 
sewage, design of connections of water and sewage, 
hydrant and internal fire network performance tests, 
cleaning of sewage networks, laboratory testing of 
water and sewage. The plant also carries out the 
activity of collecting liquid waste from the drainless 
reservoirs.

  ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH 
WOJCIECH HANUSZKIEWICZ

ul. Jagiellońska 6/7 G, 96-100 Skierniewice
zup-skierniewice.pl
Właściciel / Owner – Wojciech Hanuszkiewicz

Zespół Usług Projektowych świadczy usługi 
w zakresie przygotowania i projektowania inwestycji, 
a w szczególności projektowania: budynków 
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektów 
użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, 
instalacji sanitarnych i elektrycznych.
The company team provides services in the field of 
design and preparation of investments, and in particular 
the design of semi-detached houses and family 
residential buildings, housing estates, public buildings, 
industrial facilities but also sanitary and electrical 
installations.

  ZIELONY AZYL
Sierakowice Lewe 134, 96-100 Skierniewice
zielonyazylani@o2.pl
Właściciel / Owner – Anna Kotowoda

Projektowanie i pielęgnacja ogrodów.
Garden design and maintenance.

  ZPHU HAK-POL SYLWESTER IMIOŁA
Chojnata 23A, 96-111 Kowiesy
hakpol.pl
Właściciel / Owner – Sylwester Imioła

Firma zajmuje się produkcją, montażem i sprzedażą 
haków holowniczych.
The company deals with production, installation and 
sales of towing hooks.

  Z.P.H.U. SZKOŁA NAUKI JAZDY  
DANIEL DZIERBA

ul. Reymonta 4, 96-100 Skierniewice
Właściciel / Owner – Daniel Dzierba

Firma zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem 
szkoleń dla kandydatów na kierowców, a także holowaniem 
i wypożyczaniem pojazdów.
The company deals with organizing and carrying out 
training courses for candidate drivers as well as offers 
services of towing and car rentals.





Dziękujemy Urzędowi Miasta Skierniewice oraz Muzeum Historycznemu Skierniewic 
za możliwość wykorzystania w folderze zdjęć pochodzących z zasobów archiwalnych instytucji.

Skierniewicka Izba Gospodarcza

ul. Rybickiego 8, lok. 409

96-100 Skierniewice

tel.: 46 832 10 59, 606 978 779

biuro@sig-skierniewice.com.pl

sig-skierniewice.com.pl


