
EUROPERSPEKTYWY Jesteśmy partnerem najważniejszych wydarzeń w kraju i województwie śląskim

„Razem pracujemy, wspieramy siebie nawzajem i razem rozwiązujemy problemy – jak to w rodzinie” 41

W tegorocznej edycji konkursu Izby Przemysłowo–Han-
dlowej w Tarnowskich Górach otrzymaliście Państwo 
„Kruszec Biznesu” w  kategorii „Firma rodzinna”. Dla-
czego zdecydowali się Państwo  
na ten rodzaj działalności fir-
my?
– Firmy rodzinne zawsze były 
ważną częścią gospodarki. Sta-
nowią naturalną formę przed-
siębiorczości rodzinnej i  lokal-
nej, która przy sprzyjających 
okolicznościach rozwija się 
i  trwa wiele pokoleń. Tak samo 
jest i u nas – stworzyliśmy firmę 
w  oparciu o  tradycyjne śląskie 
wartości: rodzinę i  poszanowa-
nie pracy. 

Razem pracujemy, wspieramy 
siebie nawzajem i razem rozwią-
zujemy problemy – jak to w ro-
dzinie. Kruszec Biznesu potwier-
dza, że taka forma działalności 
odpowiada nam doskonale.

Jestem dumny z  postawy 
moich dzieci – wszystkie sobie 
świetnie radzą w  biznesie. Mój 
syn Michał prowadzi Zajazd 
„Karlik”. Moja starsza córka Kinga – współwłaścicielka firmy 
Mazur, ukończyła Akademię Medyczną i jest magistrem far-
macji. Dzięki swoim działaniom inspiruje kolejne działania 
rozwojowe firmy. Co więcej – córka jednocześnie pomaga 
mężowi w  prowadzeniu Piekarni–Cukierni Tadeusz Kwa-
pisz. Moja najmłodsza córka Monika skończyła z  wyróż-
nieniem SGH w Warszawie, Uniwersytet 
Warszawski na Wydziale Prawa oraz stu-
dia w Singapurze, magisterskie studia na 
prestiżowej uczelni w Maastricht (Holan-
dia) i na Uniwersytecie Harvarda (Stany 
Zjednoczone). 

W  jaki sposób jesteście Państwo zwią-
zani z regionem, w którym funkcjonuje 
firma?
– Firmy rodzinne są szczególnie związane 
z okolicą, w której działają. Tak samo jest 
i z nami. Zrewitalizowaliśmy obiekty po-
kopalniane, tj. dawny szpital kopalni By-
tom – który dzięki naszym działaniom stał 
się siedzibą przychodni POZ dla dorosłych i dzieci; mieszczą 
się w nim także siedziby wielu firm, część obiekty stanowią 
także pokoje noclegowe. Zajęliśmy się także innymi budyn-

kami pokopalnianymi, które po zmodernizowaniu wpisały 
się w  potrzeby miasta. Dzięki naszemu dużemu doświad-
czeniu założyliśmy Radzionkowski Inkubator Przedsiębior-

czości. Za jego pośrednictwem 
możemy pomagać osobom roz-
poczynającym własną działal-
ność gospodarczą. Doradzamy, 
jak pozyskać środki z Unii Euro-
pejskiej oraz organizujemy po-
moc biznesową i szkolenia.

Działalność w wielu branżach 
dała mi możliwość oceny rzeczy-
wistości z wielu punktów widze-
nia. Różnorodność działań i za-
interesowań poszerza horyzonty 
myślowe. W  pewnym okresie 
byłem jednocześnie prezesem 
siedmiu firm jednocześnie 
– szukałem sposobu na zago-
spodarowanie pieniędzy, które 
udało mi się zarobić. Poszerzy-
łem zakres oferowanych usług 
i  nieustannie inwestowałem. 
Robię to do tej pory – uważam, 
że rozwój jest najlepszym spo-
sobem na osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej.

W jaki sposób poszerzacie ofertę firmy? 
– Nasz nowy kierunek rozwoju jest odpowiedzią na za-
potrzebowanie rynkowe w  zakresie eleganckich wyro-
bów ze szkła hartowanego, piaskowanego, rzeźbionego, 
oklejanego z  kryształkami Swarovskiego. Nasze wy-

roby można zamawiać przez stronę  
www.drzwiszklanesklep.pl. Specjalizuje-
my się w drzwiach szklanych w różnych 
kolorach. Nasze produkty znalazły uzna-
nie również za granicą (Norwegia, Słowa-
cja). W ofercie wyrobów ze szkła znajdują 
się drzwi, ścianki, lustra, kabiny pryszni-
cowe, daszki, lacobel malowany lub okle-
jany zdjęciami do dekoracji. 

Jesteśmy także partnerem największej 
firmy produkującej ogniwa fotowolta-
iczne w Europie. 

Jesteśmy dumni z naszej historii i roz-
woju. Stale poprawiamy jakość świadczo-
nych usług i odpowiadamy na coraz więk-

sze oczekiwania klientów.
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