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16 stycznia w Warszawie w siedzibie KIG, odbyło się przekazanie przez Wschodnią 

Izbę Gospodarczej przewodnictwa w Forum Izb Gospodarczych Województwa 

Mazowieckiego Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele Izb Gospodarczych z Siedlec, Warszawy, Ciechanowa, 

Radomia, Płońska, Legionowa oraz przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej – 

Wiceprezes Dyrektor Generalny Marek Kłoczko i Doradca w Gabinecie Prezesa Michał 

Konwicki. Prezes Rady Izby Wschodniej Izby Gospodarczej Zenon Chodowiec  omówił 

działania realizowane przez FIGWM w 2019 r,  w okresie kiedy Wschodnia Izba 

Gospodarcza przewodniczyła  Forum, po czym przekazał uroczyście  statuetkę i 

certyfikat przewodnictwa FIGWM Łukaszowi Białczakowi Prezesowi Izby 

Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Prezes Białczak podziękował wszystkim 

za liczne przybycie na spotkanie i przedstawił  w kilku punktach najważniejsze tematy, 

jakimi chciałby zainteresować Izby Forum w ciągu 2020 roku: przemysł 4.0, projekty 

unijne, Forum Rozwoju Mazowsza, uzyskanie przez Izby należące do FIGWM  statusu 

Instytucji Otoczenia Biznesu.  

 



          

16 stycznia odbyło się Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020. Jest to uroczyste 

spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce, podczas którego 

polscy przedsiębiorcy, politycy, eksperci oraz dyplomaci mają okazje spotkać się i 

podyskutować o prognozach i szansach gospodarczych dla Polski, Europy i świata. 

Poza podsumowaniem minionego roku, była to też okazja do dyskusji na temat 

przyszłości oraz warunków ekspansji zagranicznej polskich firm. Uczestnicy spotkania 

wspólnie zastanawiali się nad nadchodzącymi zmianami w polskiej, ale także globalnej 

gospodarce. Omówiono również wyzwania, jakie czekają Polskę w najbliższym czasie. 

 

 

   

25 stycznia odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie Charytatywna Gala 

Noworoczna WIG. Przedsiębiorcy z naszego regionu, którzy przyjęli zaproszenie na 

Galę mieli okazję do przeżycia wyjątkowych chwil w zacnym gronie dyplomatów, 

przedsiębiorców i przedstawicieli świata kultury. Jednym z Gości Specjalnych był 

Reginald Jaworski, gubernator Lions Club Polska. „Co nas uskrzydla? Warszawa nas 

uskrzydla!” To motto, które towarzyszyło Gali noworocznej Warszawskiej Izby 

Gospodarczej. Jednym ze „skrzydlatych” działań Izby jest inicjatywa budowy i 

instalowania budek lęgowych dla ptaków. Uczestnicy Gali mieli okazję dołączyć do tej 

inicjatywy poprzez wylicytowanie budki lęgowej. Wśród licznych atrakcji wieczoru do 

najciekawszych należały koncert na cztery fortepiany kwartetu Eight Hands Quartet i 

Recital Laury Łącz. 

 

 



 

            

      

 

29 stycznia w Centrum Kreatywności Targowa odbyła się 9. edycja Gospodarczego 

Otwarcia Roku 2020r organizowane cyklicznie na początku każdego roku przez 

Krajową Izbę Gospodarczą. Spotkanie odbyło się pod hasłem „E-mobility revolution is 

now”. W gronie ekspertów zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu 

elektromobilności. Paneliści w swoich wystąpieniach odnieśli się m.in. do: kierunków 

rozwoju elektromobilności w Polsce, zagrożeń i szans związanych z magazynowaniem 

energii, czy w końcu stosunku wielkiego biznesu i trendów, jakie panują w świecie e-

mobility. Centrum Kreatywności Targowa zgromadziło przedstawicieli rządu, 

samorządu, korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej, a także 

reprezentantów miast, które aktywnie włączają się w realizację celów dla 

elektromobilności w Polsce, przedsiębiorców – przedstawicieli zarówno 

międzynarodowych korporacji, polskich firm, jak i startupów dostarczających 

innowacyjnych rozwiązań, deweloperów, oraz ekspertów rynku. 

 

 

 



 

22 luty w Zajeździe Chodowiak odbyła się coroczna Gala Mistrzów, organizowana 

przez „Tygodnik Siedlecki”. Na zaproszenie Tygodnika Siedleckiego Wschodnia Izba 

Gospodarcza włączyła się w organizację jednego z plebiscytów tj. „Firma Roku 2019” 

Tytuł Firmy Roku przyznano „Topazowi” Zbigniewa Paczóskiego. Nagrodę wręczali 

przedstawiciele kapituły, Zenon Chodowiec Prezes Rady Izby Wschodniej Izby 

Gospodarczej i Marian Borkowski Prezes Siedleckiej Rady Biznesu. 

 

13 marca Wschodnia Izba Gospodarcza przy współpracy z Prezydentem Miasta 

Siedlce Andrzejem Sitnikiem zorganizowała międzynarodowe Forum Turystyczno - 

Gospodarcze Siedlce-Brześć. Oprócz  przedstawicieli władz i samorządów udział w 

Forum zgłosiło wiele Biur Turystycznych i Sanatoriów regionu siedleckiego, 

nadbużańskiego i podlaskiego, jak również sanatoriów z Białorusi. Głównym celem 

Forum było stworzenie płaszczyzny dla rozwoju turystyki transgranicznej i nawiązanie 

współpracy przedsiębiorców z branży turystycznej regionu siedleckiego i Obwodu 

Brzeskiego. Propozycja współpracy pojawiła się 06.02.2020 w Brześciu, podczas 

wizyty Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika, prezesa Rady Izby Wschodniej 

Izby Gospodarczej Zenona Chodowca i wiceprezesa Rady Izby Dariusza 

Mańkowskiego. Niestety organizacja Forum została odwołana w ostatniej chwili(trzy 

dni przed wydarzeniem), ponieważ wprowadzono pierwszy całkowity lockdown 

spowodowany rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa COVID-19.    

Swoją obecność w Forum potwierdzili Andrzej Sitnik -Prezydent Miasta Siedlce, Igor 

Ciaruk Georgiewicz- Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Administracji 



Leninowskiego Rejonu Miasta Brześcia, Zenon Chodowiec -Prezes Rady Izby 

Wschodnia Izba Gospodarcza, Paweł Truszkowski -Prezes Agencji Rozwoju Miasta 

Siedlce, Elena Piwnik -wicedyrektor Brzeskiego Oddziału Białoruskiej Izby Handlowo 

Przemysłowej,  Denis Nikitiuk -kierownik departamentu turystyki Urząd sportu i 

turystyki Brzeskiego  obwodu, Yurkiewicz Mikhail -Prezes i Dyrektor Stowarzyszenia 

turystyki "Partnerstwo", biuro turystyczne Sputnik, Siergiej Szalonik -Prezes Związku 

Przedsiębiorców Pracodawców i Rzemieślników Obwodu Brzeskiego, Dr.Dorota 

Mączka -kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Siedlcach, Dr Adam 

Bobryk -Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w  

Siedlcach.  

     

03 kwietnia wszyscy znaleźliśmy się w nadzwyczajnym czasie związanym z 

postępującą epidemią koronawirusa. Ta sytuacja dotknęła wszystkich, pod względem 

zdrowotnym jak i finansowym. Szczególną grupę stanowili przedsiębiorcy, którzy 

często stali w obliczu zatrzymania działalności, zwolnień, a niejednokrotnie nawet 

utraty dorobku całego życia. Pomimo tego, solidarnie włączyli się w akcję zainicjowaną 

przez Prezesa Rady Izby WIG Zenona Chodowca, która miała na celu wsparcie 

Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach zakupem komory do bezpiecznego transportu 

osób chorych lub podejrzanych o zakażenie  niebezpiecznymi patogenami 

chorobotwórczymi. 17 firm należących do Wschodniej Izby Gospodarczej wpłaciło na 

rzecz szpitala wymaganą do zakupu kwotę 40 000 zł. 

 

     

 



16 sierpień po długiej przerwie spowodowanej wieloma obostrzeniami związanymi 

z epidemią CIVID-19 i lockdown’em z dużym zaangażowaniem przedstawiciele WIG 

włączyli się w inicjatywę budowy i odsłonięcia Tablicy upamiętniającej 100 rocznicę 

Bitwy Warszawskiej 1920 r. Pomysłodawcą i głównym inwestorem był jeden z 

członków WIG, firma Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus. Uroczystość 

odsłonięcia tablicy odbyła się z udziałem Asysty Honorowej Wojska Polskiego i 

rozpoczęła się Mszą Św. za Ojczyznę odprawioną w Katedrze siedleckiej, której 

przewodniczył Biskup Ordynariusz Siedlecki Ks. dr Kazimierz Gurda. Odsłonięcia 

tablicy dokonali Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. dr Gromadziński, 

zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Robert Szczepanik, Jego Ekscelencja ks. Bp 

Kazimierza Gurda i Przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia 100 

Rocznicy Bitwy Warszawskiej – Konstanty Strus. Tablica została umieszczona w 

bramie zabytkowego budynku przy Galerii Siedlce przy ul. Wojskowej 1 w Siedlcach. 

 

30 sierpnia Wschodnia Izba Gospodarcza objęła patronatem honorowym i podjęła 

się promocji wydarzenia, którym był „Triathlon i Paratriathlon Kraina Bugu”,  którego 

celem jest pozyskiwanie funduszy na tworzenie mieszkań chronionych dla osób 

niepełnosprawnych. Wydarzenie to jest formą rywalizacji sportowej dla firm, rodzin 

oraz klubów sportowych, któremu Izba patronuje od kilku lat. 

 

 

 

 

 



   

            

     

05-06 wrzesień przedsiębiorcy WIG uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo 

integracyjnym w Kazimierzu Dolnym, w ramach spotkań Forum Izb Gospodarczych 

Województwa Mazowieckiego. Obecni byli przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbach z 

Ciechanowa, Legionowa, Puław, Radomia, Siedlec, Warszawy oraz Płońska. 

Przedstawiciele zrzeszonych w Forum Izb, spotkali się, aby przedyskutować 

dotychczasowe działania i zaplanować kolejne przedsięwzięcia nakierowane na 

wsparcie mazowieckich przedsiębiorców. Aby skuteczność i efektywność tych działań 

była jak najwyższa, poza przedstawicielami izb na zjeździe obecni byli przedsiębiorcy 

zrzeszeni w mazowieckich izbach, a także eksperci i specjaliści z różnych dziedzin, 

wspierających otoczenie biznesu. Z naszej Izby udział w spotkaniu brało pięć firm. 

 

 

 

08 październik Wschodnia Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie z 

Prezydentem Miasta Siedlce Andrzejem Sitnikiem, na które zaproszone zostały firmy 

z branży budowlanej działające na rynku lokalnym. Spotkanie odbyło się w Urzędzie 

Miasta Siedlce. Jego celem było stworzenie możliwości do wspólnej rozmowy z 

Prezydentem o sprawach infrastruktury, budownictwa a także problematyce 

działalności firm budowlanych w kontekście rozwoju naszego miasta. Żywa dyskusja, 

jaka została podjęta na spotkaniu zaowocowała obietnicą złożoną przez Prezydenta 

Sitnika, odnośnie zorganizowania kolejnego spotkania, na którym Prezydent i 

przedstawiciele stosownych wydziałów UM ustosunkują się do wniosków i pytań 

padłych ze strony przedsiębiorców. Kolejne spotkanie zostało przygotowane na dzień 

23 października, jednak na skutek wprowadzenia kolejnego lockdown’ u i obostrzeń 

związanych z COVID-19 spotkanie  odłożono w czasie. 


