
26 lutego 2020 r. do Dolno-

śląskiego Klastra Edukacyj-

nego przystąpiła, działająca 

przy Fundacji Św. Antonie-

go, Polska Sobotnio – Nie-

dzielna Szkoła w Drohoby-

czu na Ukrainie. 

 Szkoła ma za zadanie 

nauczać i zainteresować dzieci 

językiem i polską kulturą oraz 

rozbudować chęć porozumie-

wania się po polsku. Dolno-

śląski Klaster Edukacyj-

ny  ściśle współpracuje z part-

nerami zza granicy mając na 

uwadze to jak ważne jest roz-

powszechnianie i kultywowa-

nie historii naszego kraju 

i języka wśród naszych roda-

ków na Ukrainie.  

 W szkole w Droho-

byczu 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. Anto-

niego powołano też Centrum Rozwoju Integracyjnego – świetli-

cę dla dzieci. 

– Było kilku dzieciaków, które przychodziły do nas, bawiły się 

tu, a przy okazji uczyliśmy ich języka polskiego – wyjaśnia pre-

zes Fundacji Olga Pawłowska. – Polskie bajki oglądaliśmy. 

Zobaczyliśmy, że dzieci co raz bardziej, co raz chętniej przycho-

dzą 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 kwa-

dratowych – dodaje. 

Nowy Partner LSSE S.A. i Dolnośląskiego Klastra 

Edukacyjnego 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 
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Deklarację przystąpienia 

podpisali Wiceprezes 

LSSE S.A. Przemysław 

Bożek oraz założyciel 

szkoły  

Pani Olga Pawłowska 

Nowy Partner DKE 

Polska Sobotnio-

Niedzielna Szkoła w 

Drohobyczu na Ukra-

inie przy Fundacji 

Św. Antoniego  
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Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A. w ra-

mach współpracy z Dolno-

śląskim Klastrem Eduka-

cyjnym po raz kolejny 

wspiera rodaków na Kre-

sach.  

Prezes LSSE S.A. Krzysztof 

Sadowski oraz wiceprezes 

Przemysław Bożek przeka-

zali dary dla uczniów szkoły 

w Szczercu na Ukrainie oraz 

piłki dla młodych Polaków 

z Pogoni Lwów.  

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera Rodaków na Kresach 

Dolnośląski Klaster Edukacyjny ogłasza kolejną edycję konkursów 

„Moja najciekawsza praktyka” oraz „Mój wymarzony zawód” 

Szczególnie dziękuje-

my za  udział  w  spo-

tkaniu przedstawicie-

lom  firm: Lear  Cor-

poration,  Sandem 

Manufacturing Poland,  

BASF,  Härter Techni-

ka Wytłaczania, Win-

kelmann, Active Stra-

tegy. 

26 lutego 2020 r. w sie-

dzibie Legnickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekono-

micznej odbyło się spo-

tkanie grupy HR dzia-

łającej przy Dolnoślą-

skim Klastrze Motory-

zacyjnym. 

Tematem spotkania by-

ły: „Dobre praktyki 

w rozwoju przywództwa 

w firmach produkcyj-
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Spotkanie Grupy HR Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego 

Serdecznie zapraszamy do 

udziału w nowej edycji konkur-

sów „Moja najciekawsza prak-

tyka” oraz Mój wymarzony 

zawód”. Konkursy adresowane 

są do uczniów szkół partner-

skich Dolnośląskiego Klastra 

Edukacyjnego. Termin nadsyła-

nia prac konkursowych został 

przedłużony do 31.05.2020 r.  

Regulaminy konkursów są do-

stępne na stronie www.lsse.eu 

Termin nadsyłania 

prac konkurso-

wych upływa 

31.05.2020 r. 

nych. W ramach spotka-
nia omówiono m. in.: 
1. Jak projektować sku-
teczne programy rozwoju 
liderów? 
2. Najczęściej popełniane 
błędy. 
3. Po co i jak angażować 
menedżerów? 
4. Jak mierzyć efekty 
programów rozwoju 
5. Omówienie przykła-
dów zrealizowanych pro-
gramów. 



  

Około 300 porzuconych i osiero-

conych dzieci w powiatach gło-

gowskim, lubińskim, polkowic-

kim, legnickim i mieście Legnicy 

przebywa w pieczy instytucjonal-

nej. 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 rodziciel-

stwa zastępczego na terenie 

LGOM.   

 Bohaterami kampanii są 

Państwo Stefańscy z powiatu lubiń-

skiego, którzy opiekują się dziewię-

ciorgiem dzieci, a także inne rodzi-

ny zastępcze z Zagłębia Miedzio-

wego. Bohaterowie kampanii, i tak 

jak wszyscy rodzice zapamiętują 

z dzieciństwa dziecka wiele zda-

rzeń, które się wydarzyły po raz 

pierwszy - pierwsze spojrzenie, 

pierwsze kroki, pierwszy uśmiech, 

pierwsze wakacje, pierwsze sukce-

sy, czy wreszcie pierwsze wspólne 

urodziny, które w przypadku  rodziny 

zastępczej rzadko przypadają w pierw-

szym roku życia dziecka. I właśnie ten 

motyw stał się główną inspiracją do 

powstania wzruszającego spotu kam-

panii, pt. „Pierwsze (u)rodziny”. W 

ramach kampanii powstała również 

strona internetowa 

www.miedzrodzine.pl, na której moż-

na znaleźć praktyczne informacje na 

temat pieczy zastępczej, historie rodzin 

zastępczych czy formularz zgłoszenio-

wy dla potencjalnych kandydatów.  

 Celem kampanii „Mie(dź) 

rodzinę” jest zatem wspieranie rodziny 

i systemu pieczy zastępczej, m.in. po-

przez zmianę świadomości mieszkań-

ców Zagłębia Miedziowego na temat 

celów, wyzwań oraz codzienności ro-

dzin zastępczych w Polsce, poprawę 

wizerunku rodzicielstwa zastępczego 

lokalnie oraz wzrost liczby zgłoszeń 

kandydatów na rodziców zastępczych. 

 Partnerem głównym, finansu-

jącym kampanię społeczną „Mie(dź) 

rodzinę” jest Fundacja KGHM, a part-

nerami wspierającymi: Legnicka Spe-

cjalna Strefa Ekonomiczna S.A., CCC 

S.A. i Piast Group Sp. z o.o. Merytorycz-

ną opiekę nad projektem sprawuje Stowa-

rzyszenie SOS Wioski Dziecięce, a part-

nerami zaangażowanymi w realizację 

działań związanych z kampanią są: miasto 

Legnica oraz powiaty: legnicki, polkowic-

ki, lubiński i głogowski.  
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Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz – trwa kampania 

społeczna „Mie(dź) rodzinę” 

Konferencja "Scenariusze przyszłości w biznesie"  

27 lutego w siedzibie Legnickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

S.A., Letia Business Center, odbyła 

się konferencja „Scenariusze przy-

szłości w biznesie”. Partnerzy konfe-

rencji to Związek Pracodawców Pol-

ska Miedź, Stowarzyszenie Interim 

Managers SIM oraz Legnicka Specjal-

na Strefa Ekonomiczna S.A.  

 Podczas całej konferencji 

uczestnicy koncentrowali swoją uwa-

gę na dopasowaniu strategii i zarzą-

dzania firmą do zmieniającego się 

otoczenia i wymagań gospodarki 4.0, 

a także omawiali wyzwania rynku 

Poruszali tematy związane z demo-

grafią, 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 networ-

king. Osoby zainteresowane mogły 

poznać także ofertę produktową na 

stoiskach firmowych . 



 

mianem Święta Branży Motoryza-

cyjnej. Określenie to nie jest przy-

jęte na wyrost, gdyż co roku kon-

gresy gromadzą blisko 800 

uczestników. Wśród nich znaleźć 

można liderów przemysłu, rynku, 

usług motoryzacyjnych, eksper-

tów oraz analityków branży moto-

ryzacyjnej, przedstawicieli świata 

polityki, urzędników państwo-

wych, a także mediów motoryza-

cyjnych. Podczas planowanego 

wydarzenia przeprowadzonych 

W dniach 20-21 kwietnia 2020 r. w Warsza-

wie odbędzie się XV Kongres Przemysłu 

i Rynku Motoryzacyjnego, którego współor-

ganizatorem jest Legnicka Specjalna Strefa  

Ekonomiczna S.A. Wydarzenie określane jest  

 

zostanie aż 14 sesji tematycznych 

i wystąpi w nich ponad 70 prele-

gentów. Spotkanie jest również 

okazją podsumowania i przeana-

lizowania bieżącej sytuacji sekto-

ra motoryzacyjnego w kontekście 

gospodarczym i legislacyjnym, 

przyjrzenia się panującym tren-

dom, zagrożeniom oraz szansom. 

Kongres zostanie poprzedzony 

Uroczystą Galą, która odbędzie 

się wieczorem, 20 kwietnia, 

w Sound Garden Hotel. 

 

XV Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego 

Szkolenie dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

czących Polskiej Strefy 

Inwestycji i oferty współ-

pracy z PAIH S.A. oraz 

Legnicką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną S.A. 

Szkolenie jest kierowane 

do reprezentantów samo-

rządów odpowiedzialnych 

za przygotowanie oferty 

inwestycyjnej oraz w póź-

niejszym etapie za obsługę 

inwestorów. 

Zgłoszenia na szkolenie są 

przyjmowane do dnia 

13.03.2020 na adres sekre-

tariat@pracodawcy.pl 

Zapraszamy na szkolenie, 

które odbędzie się w dniu 

18.03.2020 r. w LETIA 

Business Center, ul. Rycer-

ska 24, 59-220 Legnica 

w godzinach od 9.00 do 

14.00. Głównym celem 

szkolenia dla JST jest prze-

kazanie informacji nt stan-

dardów PAIH S.A. w za-

kresie obsługi inwestorów, 

budowy oferty inwestycyj-

nej a także informacji doty-
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Szkolenie w  zakresie 

Standardów Obsługi 

Inwestora wg PAIH 

18.03.2020 r.  

 Uczestnictwo Wystaw-

cy 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 spra-

wie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funk-

cjonowaniu Unii Euro-

pejskiej do pomocy de 

minimis.  

Zapraszamy   do   udziału 

w największych  na  świe-

cie targach     przemysło-

wych  Hannover  Messe 

2020.  

 Tegoroczna edy-

cja  targów  odbędzie  się 

w  dniach  20 – 24  kwiet-

nia  2020  r.    Motywem   

przewodnim   Hannover 

Messe 2020   jest    trans-

formacja   przemysłu  

"Industrial  Transforma-

tion  -  how Change   be-

comes Growth”.  Po raz 

Targi Przemysłowe Hannover Messe 2020 - nabór w PAIH 

Kolejny PAIH S.A. jest orga-

nizatorem polskiego stoiska 

narodowego podczas tego 

wyjątkowego wydarzenia. 

Stoisko znajduję się w hali 

21, w prestiżowej lokalizacji 

obok pawilonu Indonezji - 

tegorocznego kraju partner-

skiego Hannover Messe 

2020. PAIH S.A. umożliwia 

polskim firmom korzystanie 

z powierzchni wystawienni-

czej na polskim stoisku naro-

dowym oraz usług powiąza-

nych z obecnością na targach 

w  charakterze Wystawcy.  



Legnicka Specjalna Strefa Eko-

nomiczna S.A. posiada obecnie 

trzy budynki zapewniające atrak-

cyjne 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 bar-

dzo efektywny, a praktyczne i zaa-

wansowane rozwiązania technolo-

giczne, gwarantują najwyższy kom-

fort pracy. Zarówno mali, jak 

i więksi najemcy mogą znaleźć 

idealną przestrzeń do wynajęcia. 

Zastosowanie konwencji open spa-

ce, 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 ulokowa-

nia siedziby firmy. Dodatkowym atu-

tem, jest dostęp do sal konferencyj-

nych, przeszklonej powierzchni wysta-

wienniczej oraz restauracji i pokoi 

gościnnych. Dostęp do budynku jest 

całodobowy. Jest on przyjazny osobom 

niepełnosprawnym.  

Budynek Biurowy KOMINKA Bu-

dynek 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 operato-

rem telekomunikacyjnym oraz utrzy-

manie czystości w wynajmowanym 

lokalu. Zabezpieczenie umowy – kwo-

ta gwarancyjna dwukrotny czynsz 

brutto.  

Budynek Biurowy ZŁOTORYJSKA 

Ośmiopiętrowy budynek biurowy o całko-

witej 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, zapew-

niający szybki dojazd do centrum miasta 

jak również usytuowane są w bliskiej od-

ległości: przychodnia, kiosk oraz stołów-

ka oferująca ciepłe posiłki. Do biurowca 

przylega zamknięty parking na 55 pojaz-

dów. Dostęp do budynku jest całodobo-

wy. Cena za najem wynosi 29 zł za 

1 m2 powierzchni netto miesięcznie i za-

wiera wszystkie media. Po stronie najem-

cy pozostaje umowa  z operatorem teleko-

munikacyjnym oraz utrzymanie czystości 

w wynajmowanym lokalu. Zabezpiecze-

nie umowy – kwota gwarancyjna dwu-

krotny czynsz brutto. 
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Powierzchnie do wynajęcia  

Tereny Inwestycyjne 

Legnicka Specjalna Strefa Ekono-

miczna S.A. ustanowiona rozpo-

rządzeniem Rady Ministrów z 15 

kwietnia 1997 obejmuje 18 pod-

stref położonych w środkowej 

części województwa dolnoślą-

skiego. Zajmują one powierzch-

nię 1 361 ha (na których  decyzja 

o wsparciu ważna jest 15 lat).  

Lokowaniu inwestycji na terenie 

województwa sprzyja dogodne 

położenie na styku granicy nie -  

mieckiej i czeskiej, gęsta sieć roz-

wijających się dróg i linii kolejo-

wych zapewniająca powiązania 

z regionami ościennymi – zarów-

no polskimi jak i europejskimi, 

duże tempo rozwoju regionu, wy-

kwalifikowana kadra pracowni-

cza, a także dostępność atrakcyj-

nych terenów inwestycyjnych. 

Inwestując zyskujesz ulgę w po-

datkach proporcjonalną do ponie-

sionych nakładów w wysokości 

zależnej od wielkości przedsiębiorcy. 
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