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NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Nowy Partner LSSE S.A. i Dolnośląskiego Klastra
Edukacyjnego

Nowy Partner DKE
Polska SobotnioNiedzielna Szkoła w
Drohobyczu na Ukrainie przy Fundacji
Św. Antoniego

26 lutego 2020 r. do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego przystąpiła, działająca
przy Fundacji Św. Antoniego, Polska Sobotnio – Niedzielna Szkoła w Drohobyczu na Ukrainie.
Szkoła ma za zadanie
nauczać i zainteresować dzieci
językiem i polską kulturą oraz
rozbudować chęć porozumiewania się po polsku. Dolnośląski
Klaster
Edukacyjny ściśle współpracuje z partnerami zza granicy mając na
uwadze to jak ważne jest rozpowszechnianie i kultywowanie historii naszego kraju
i języka wśród naszych rodaków na Ukrainie.
W szkole w Drohobyczu uczy się około 80
uczniów. Pomysłodawczynią

szkoły była Olga Pawłowska, która pochodzi z polskiej rodziny
z pobliskich Medenic. Wcześniej założyła ona Fundację
św. Antoniego. Fundacja działa na terenie Drohobycza i okolic
od ponad 15 lat. Około sześciu lat temu w Fundacji św. Antoniego powołano też Centrum Rozwoju Integracyjnego – świetlicę dla dzieci.
– Było kilku dzieciaków, które przychodziły do nas, bawiły się
tu, a przy okazji uczyliśmy ich języka polskiego – wyjaśnia prezes Fundacji Olga Pawłowska. – Polskie bajki oglądaliśmy.
Zobaczyliśmy, że dzieci co raz bardziej, co raz chętniej przychodzą do nas. W następnym roku przyszło już więcej dzieci i tak
powstała Szkoła Języka Polskiego. Zaczynaliśmy w takim małym
pokoiku. Teraz mamy szkołę, która ma ponad 80 metrów kwadratowych – dodaje.

Deklarację przystąpienia
podpisali Wiceprezes
LSSE S.A. Przemysław
Bożek oraz założyciel
szkoły
Pani Olga Pawłowska
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Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera Rodaków na Kresach
Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. w ramach współpracy z Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym po raz kolejny
wspiera rodaków na Kresach.
Prezes LSSE S.A. Krzysztof
Sadowski oraz wiceprezes
Przemysław Bożek przekazali dary dla uczniów szkoły
w Szczercu na Ukrainie oraz
piłki dla młodych Polaków
z Pogoni Lwów.

Spotkanie Grupy HR Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego
26 lutego 2020 r. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się spotkanie grupy HR działającej przy Dolnośląskim Klastrze Motoryzacyjnym.
Tematem spotkania były: „Dobre praktyki
w rozwoju przywództwa
w firmach produkcyj-

nych. W ramach spotkania omówiono m. in.:
1. Jak projektować skuteczne programy rozwoju
liderów?
2. Najczęściej popełniane
błędy.
3. Po co i jak angażować
menedżerów?
4. Jak mierzyć efekty
programów
rozwoju
5. Omówienie przykładów zrealizowanych programów.

Szczególnie dziękujemy za udział w spotkaniu przedstawicielom firm: Lear Corporation,
Sandem
Manufacturing Poland,
BASF, Härter Technika Wytłaczania, Winkelmann, Active Strategy.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny ogłasza kolejną edycję konkursów
„Moja najciekawsza praktyka” oraz „Mój wymarzony zawód”
Serdecznie
zapraszamy
do
udziału w nowej edycji konkursów „Moja najciekawsza praktyka” oraz Mój wymarzony
zawód”. Konkursy adresowane
są do uczniów szkół partnerskich Dolnośląskiego Klastra
Edukacyjnego. Termin nadsyłania prac konkursowych został
przedłużony do 31.05.2020 r.
Regulaminy konkursów są dostępne na stronie www.lsse.eu
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Termin nadsyłania
prac konkursowych upływa
31.05.2020 r.
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Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz – trwa kampania
społeczna „Mie(dź) rodzinę”
Około 300 porzuconych i osieroconych dzieci w powiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy
przebywa w pieczy instytucjonalnej. Prawie 40 z nich to maluchy
poniżej 7 roku życia i to właśnie
im trzeba jak najszybciej znaleźć
rodziców zastępczych. Pomóc w
tym ma kampania społeczna
„Mie(dź) rodzinę”, której celem
oprócz znalezienia kandydatów,
jest zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie
LGOM.
Bohaterami kampanii są
Państwo Stefańscy z powiatu lubińskiego, którzy opiekują się dziewięciorgiem dzieci, a także inne rodziny zastępcze z Zagłębia Miedziowego. Bohaterowie kampanii, i tak
jak wszyscy rodzice zapamiętują
z dzieciństwa dziecka wiele zdarzeń, które się wydarzyły po raz
pierwszy - pierwsze spojrzenie,
pierwsze kroki, pierwszy uśmiech,
pierwsze wakacje, pierwsze sukcesy, czy wreszcie pierwsze wspólne

urodziny, które w przypadku rodziny
zastępczej rzadko przypadają w pierwszym roku życia dziecka. I właśnie ten
motyw stał się główną inspiracją do
powstania wzruszającego spotu kampanii, pt. „Pierwsze (u)rodziny”. W
ramach kampanii powstała również
strona
internetowa
www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć praktyczne informacje na
temat pieczy zastępczej, historie rodzin
zastępczych czy formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych kandydatów.
Celem kampanii „Mie(dź)
rodzinę” jest zatem wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej, m.in. poprzez zmianę świadomości mieszkańców Zagłębia Miedziowego na temat
celów, wyzwań oraz codzienności rodzin zastępczych w Polsce, poprawę
wizerunku rodzicielstwa zastępczego
lokalnie oraz wzrost liczby zgłoszeń
kandydatów na rodziców zastępczych.
Partnerem głównym, finansującym kampanię społeczną „Mie(dź)
rodzinę” jest Fundacja KGHM, a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., CCC

S.A. i Piast Group Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, a partnerami zaangażowanymi w realizację
działań związanych z kampanią są: miasto
Legnica oraz powiaty: legnicki, polkowicki, lubiński i głogowski.

Konferencja "Scenariusze przyszłości w biznesie"
27 lutego w siedzibie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A., Letia Business Center, odbyła
się konferencja „Scenariusze przyszłości w biznesie”. Partnerzy konferencji to Związek Pracodawców Polska Miedź, Stowarzyszenie Interim
Managers SIM oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Podczas całej konferencji
uczestnicy koncentrowali swoją uwagę na dopasowaniu strategii i zarządzania firmą do zmieniającego się
otoczenia i wymagań gospodarki 4.0,
a także omawiali wyzwania rynku
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Poruszali tematy związane z demografią, ekonomią, technologią
i zmianami klimatycznymi wszystko w kontekście wpływu na
biznes. Dyskusje toczyły się na sali
i w kuluarach, gdzie był czas na
wymianę doświadczeń i networking. Osoby zainteresowane mogły
poznać także ofertę produktową na
stoiskach firmowych .
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Targi Przemysłowe Hannover Messe 2020 - nabór w PAIH
Zapraszamy do udziału
w największych na świecie targach przemysłowych Hannover Messe
2020.
Tegoroczna edycja targów odbędzie się
w dniach 20 – 24 kwietnia 2020 r. Motywem
przewodnim Hannover
Messe 2020 jest transformacja przemysłu
"Industrial Transformation - how Change becomes Growth”. Po raz

Kolejny PAIH S.A. jest organizatorem polskiego stoiska
narodowego podczas tego
wyjątkowego
wydarzenia.
Stoisko znajduję się w hali
21, w prestiżowej lokalizacji
obok pawilonu Indonezji tegorocznego kraju partnerskiego Hannover Messe
2020. PAIH S.A. umożliwia
polskim firmom korzystanie
z powierzchni wystawienniczej na polskim stoisku narodowym oraz usług powiązanych z obecnością na targach
w charakterze Wystawcy.

Uczestnictwo Wystawcy na Polskim Stoisku
Narodowym
stanowi
pomoc de minimis dla
przedsiębiorców, która
jest udzielana zgodnie
z
Rozporządzeniem
Komisji
(UE)
nr
1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis.

Szkolenie dla
jednostek samorządu terytorialnego
Zapraszamy na szkolenie,
które odbędzie się w dniu
18.03.2020 r. w LETIA
Business Center, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica
w godzinach od 9.00 do
14.00. Głównym celem
szkolenia dla JST jest przekazanie informacji nt standardów PAIH S.A. w zakresie obsługi inwestorów,
budowy oferty inwestycyjnej a także informacji doty-

czących Polskiej Strefy
Inwestycji i oferty współpracy z PAIH S.A. oraz
Legnicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A.
Szkolenie jest kierowane
do reprezentantów samorządów odpowiedzialnych
za przygotowanie oferty
inwestycyjnej oraz w późniejszym etapie za obsługę
inwestorów.

Zgłoszenia na szkolenie są
przyjmowane do dnia
13.03.2020 na adres sekretariat@pracodawcy.pl

Szkolenie w zakresie
Standardów Obsługi
Inwestora wg PAIH
18.03.2020 r.

XV Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

W dniach 20-21 kwietnia 2020 r. w Warszawie odbędzie się XV Kongres Przemysłu
i Rynku Motoryzacyjnego, którego współorganizatorem jest Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. Wydarzenie określane jest
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mianem Święta Branży Motoryzacyjnej. Określenie to nie jest przyjęte na wyrost, gdyż co roku kongresy gromadzą blisko 800
uczestników. Wśród nich znaleźć
można liderów przemysłu, rynku,
usług motoryzacyjnych, ekspertów oraz analityków branży motoryzacyjnej, przedstawicieli świata
polityki, urzędników państwowych, a także mediów motoryzacyjnych. Podczas planowanego
wydarzenia
przeprowadzonych

zostanie aż 14 sesji tematycznych
i wystąpi w nich ponad 70 prelegentów. Spotkanie jest również
okazją podsumowania i przeanalizowania bieżącej sytuacji sektora motoryzacyjnego w kontekście
gospodarczym i legislacyjnym,
przyjrzenia się panującym trendom, zagrożeniom oraz szansom.
Kongres zostanie poprzedzony
Uroczystą Galą, która odbędzie
się wieczorem, 20 kwietnia,
w Sound Garden Hotel.
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Powierzchnie do wynajęcia

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada obecnie
trzy budynki zapewniające atrakcyjne powierzchnie biurowe do
wynajęcia.
Budynek LETIA BUSINESS
CENTER to nowoczesnej klasy
biurowiec o łącznej powierzchni
ponad 8 000 m2, który oferuje m.in.
biura do wynajęcia. Kompleks ten
tworzy otoczenie idealne do pracy,
stając się jednocześnie wygodną
i
prestiżową siedzibą. Został
on zaprojektowany w sposób bardzo efektywny, a praktyczne i zaawansowane rozwiązania technologiczne, gwarantują najwyższy komfort pracy. Zarówno mali, jak
i więksi najemcy mogą znaleźć
idealną przestrzeń do wynajęcia.
Zastosowanie konwencji open space, stwarza szerokie możliwości
aranżacji i elastyczne podejście do
najemców potrzebujących zarówno

biur otwartych jak i podzielonych na
pokoje. Kompleks jest wspaniałym
i prestiżowym miejscem do ulokowania siedziby firmy. Dodatkowym atutem, jest dostęp do sal konferencyjnych, przeszklonej powierzchni wystawienniczej oraz restauracji i pokoi
gościnnych. Dostęp do budynku jest
całodobowy. Jest on przyjazny osobom
niepełnosprawnym.
Budynek Biurowy KOMINKA Budynek posiada windę, całodobową
ochronę i jest dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Dostęp do
budynku w godzinach od 7:30 do
19:30. Cena za najem wynosi 30 zł za
1 m2 powierzchni netto miesięcznie
i zawiera wszystkie media. Po stronie
najemcy pozostaje umowa z operatorem telekomunikacyjnym oraz utrzymanie czystości w wynajmowanym
lokalu. Zabezpieczenie umowy – kwota gwarancyjna dwukrotny czynsz
brutto.

Tereny Inwestycyjne
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15
kwietnia 1997 obejmuje 18 podstref położonych w środkowej
części województwa dolnośląskiego. Zajmują one powierzchnię 1 361 ha (na których decyzja
o wsparciu ważna jest 15 lat).
Lokowaniu inwestycji na terenie
województwa sprzyja dogodne
położenie na styku granicy nie Str. 5

mieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania
z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi,
duże tempo rozwoju regionu, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.
Inwestując zyskujesz ulgę w podatkach proporcjonalną do poniesionych nakładów w wysokości
zależnej od wielkości przedsiębiorcy.

Budynek Biurowy ZŁOTORYJSKA
Ośmiopiętrowy budynek biurowy o całkowitej powierzchni ponad 2 000 m2.
Obiekt jest po częściowej modernizacji,
posiada reprezentacyjną portiernię oraz
nową windę. Biurowiec znajduje się przy
obwodnicy Legnicy w odległości 2 km od
autostrady A4. Przy obiekcie mieści się
przystanek komunikacji miejskiej, zapewniający szybki dojazd do centrum miasta
jak również usytuowane są w bliskiej odległości: przychodnia, kiosk oraz stołówka oferująca ciepłe posiłki. Do biurowca
przylega zamknięty parking na 55 pojazdów. Dostęp do budynku jest całodobowy. Cena za najem wynosi 29 zł za
1 m2 powierzchni netto miesięcznie i zawiera wszystkie media. Po stronie najemcy pozostaje umowa z operatorem telekomunikacyjnym oraz utrzymanie czystości
w wynajmowanym lokalu. Zabezpieczenie umowy – kwota gwarancyjna dwukrotny czynsz brutto.
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