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Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. powołała Zarząd

W dniu 24 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. powołała Zarząd na okres kolejnej wspólnej kadencji w składzie:
• Pan Przemysław Bożek – Prezes Zarządu,
• Pan Piotr Wojtyczka – Wiceprezes Zarządu,
• Pan Ryszard Wawryniewicz – Wiceprezes Zarządu.

Najlepsze prace w konkursie „Mój wymarzony zawód”
nagrodzone
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczak w Złotoryi, którzy zajęli
miejsca na podium w konkursie plastycznym „Mój wymarzony zawód” długo oczekiwali na swoje nagrody.
W końcu udało się. Sytuacja pandemiczna na tyle się
poprawiła, że mogliśmy zaprosić naszych laureatów na
uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez
LSSE.S.A. do siedziby spółki.
W uroczystym spotkaniu udział wzięli: Wiceprezes

LSSE.S.A. Przemysław Bożek, Pan Waldemar Markowski nauczyciel w OSZW w Złotoryi, Bernadetta Brożyna
– Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji
LSSE S.A. oraz nagrodzeni uczniowie:
• Dawid Ertner – I miejsce
• Szymon Turczynowicz – II miejsce
• Miłosz Szłapik – III miejsce

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów oraz spełnienia marzeń zawodowych.
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Wywiad z Markiem Horbaniem
LSSE S.A.: Dzień dobry, Panie Marku! Jest pan swoistym „człowiekiem renesansu”, Polakiem ze Lwowa, Prezesem Pogoni Lwów, współorganizator życia społeczno –
kulturalnego we Lwowie prezes Fundacji Pogoń Lwów,
ale także Współorganizator polskiej edukacji w Szkole
im. Generała Maczka w Szczercu, która jest partnerem
DKE.
Marek Horbań: Naszą najważniejszą misją jest zatrzymanie
Polaków we Lwowie. Tak, aby nie chcieli stamtąd wyjeżdżać. Żeby mieli jednocześnie świadomość, że są Polakami
przekazując dzieciom kulturę, tradycje i obyczaje polskie.
Myślę, że między innymi działalność polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej w Szczercu jest świetnym tego przykładem.
Szkoła uczy nie tylko Polaków, ale także Ukraińców, którzy
chcą poznawać polską kulturę, polskie tradycje oraz obyczaje. Są to dzieci od wieku przedszkolnego aż do 18 roku życia. Mamy w planach zorganizowanie zajęć dla osób starszych. Od czasu do czasu organizujemy także przeglądy polskich filmów, żeby poznawali przez nie polską historię, m.in.
o tym jak Polska walczyła o niezależność i niepodległość,
o czasach komunistycznych. Potrzebne są również drobne
gadżety, które wykorzystujemy jako nagrody w licznych
konkursach edukacyjnych, które są organizowane w szkole.
Organizujemy również gry i zabawy terenowe.
LSSE S.A.: Wielu mieszkańców Dolnego Śląska ma swoje
korzenie na wschodzie. Nasi dziadkowie i rodzice przyjeżdżając tutaj zostawiali bardzo często dorobek swojego
życia czy mogiły przodków. Jak Pan widzi z perspektywy
Polaka mieszkającego na Ukrainie we Lwowie, dbałość
o pamięć historyczną?
Marek Horbań: Dbamy i pamiętamy, nie tylko o Cmentarzu Łyczakowskim. Jako Klub bierzemy udział w akcji
Światełko Pamięci dla Cmentarza. Od wielu lat dbamy
o groby na Wzgórzu Powstańców Styczniowych i co roku
staramy przyjeżdżać do Zagórza "Polskiego Tarmopile".
W akcjach sprzątania biorą udział młodzi Pogończycy, jak
i starsze osoby. Jest to dla nas bardzo ważne, w tym roku
planujemy być również obecni na innych cmentarzach
w obwodzie lwowskim. Dbamy o groby poprzez m.in. koszenie trawy i czyszczenie nagrobków.
LSSE S.A.:. Czy młodzież Polska na Ukrainie z chęcią
kultywuje pamięć o swoich korzeniach?
Marek Horbań: Tak, młodzież z chęcią kultywuje pamięć
o swoich przodkach. Do szkoły w Szczercu uczęszcza ponad
60 osób. Większość to są dzieci z polskich rodzin, także mamy część osób, które nie mają polskich korzeni, ale chcą
poznawać polską kulturę, tradycje czy obyczaje. Muszę się
pochwalić, że dzieci rozmawiają czystą polszczyzną, ale
również mają bogatą wiedzę historyczną i dobrze znają geoStr. 3

grafię Polski. Przy szkole działa m.in. kółko teatralne, do którego dzieci z chęcią uczęszczają i chcą poznawać polską sztukę;
zespół taneczny, gdzie dzieci tańczą polskie tańce m.in. krakowiaka czy poloneza.
LSSE S.A.: Jak widzimy często młodzi Polacy mieszkający
na dawnych Kresach jak i Ukraińcy wyjeżdżają za pracą
i lepszym bytem do innych krajów w tym Polski. Jak Pan
ocenia, tę sytuację?
Marek Horbań: Karta Polaka i możliwości, jakie ona daje są
bardzo ważne dla osób, które przyjeżdżają do Polski. Musimy
jednak pamiętać, że Polacy we Lwowie i w obwodzie Lwowskim mieszkali przez wiele pokoleń. I aby utrzymać tych Polaków, myślę, że trzeba stworzyć taki odpowiedni mechanizm
i odpowiednie instrumenty. Pogoń Lwów jako klub jest właśnie
jednym z takich instrumentów. Mam nadzieję, że w przyszłości
Pogoń się rozszerzy do własnej Akademii Piłkarskiej. Mam tu
na myśli własne obiekty sportowe, przy których funkcjonowaliby potrzebni trenerzy, administratorzy, lekarze i rehabilitanci.
Mam nadzieję, że Polacy, którzy wyjeżdżają na studia do Pol-
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ski, będą wracali i zamieszkiwali we Lwowie, tam gdzie
mieszkają ich rodziny. Dzięki temu, będą też zakładali swoje
rodziny, będą funkcjonowali w polskich organizacjach, bo to
właśnie we Lwowie jest miejsce tych Polaków i to właśnie
oni muszą kontynuować polskie tradycje, dbać o miejsca
pamięci.
LSSE S.A.: Gospodarka zawsze ma narodowość. Czy
według Pana Polskie przedsiębiorstwa, mogłyby lokować
swoje przedsięwzięcia biznesowe na Ukrainie wraz z polską kulturą, tradycją oraz zasadami biznesowymi? Czy
właśnie to mogłoby pomóc przetrwaniu polskości na
Ukrainie?
Marek Horbań: Ukraina jest coraz bardziej ciekawsza dla
państw zachodnioeuropejskich i środkowoeuropejskich,
w tym także dla Polski. Wiemy, że bardzo dużo osób, często
dobrzy fachowcy przyjeżdżają do Polski szukać pracy. Jest
już kilka firm, które wchodzą na ukraiński rynek. Nie ma
wtedy potrzeby sprowadzania pracowników do Polski,
zatrudniają też Polaków z Ukrainy. Cieszę się, że Polskie
firmy, które są na Ukrainie wspierają nasz klub Pogoń
Lwów. To bardzo wiele dla nas znaczy. Myślę, że perspektywa wejścia polskich firm na ukraiński rynek jest coraz lepsza. Są deklaracje Prezydenta Polski oraz Prezydenta Ukrainy, aby polski biznes mógł rozwijać się na Ukrainie
z korzyścią dla obu państw. Dla obywateli Ukrainy Polska
stała się miejscem gdzie można pracować za większe pieniądze, oraz miejscem do życia gdyż dużo pracowników po
latach pracy sprowadza swoje rodzinny i tu się osiedla na
stałe. Wiem, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
skupia wiele firm, które zatrudniają pracowników z Ukrainy.
Biznes może być także elementem budowania dobrych relacji polsko – ukraińskich.
LSSE S.A.: Pogoń Lwów ma ponad 115-letnią historię.
Klub przeżył po 70 latach odrodzenie, co nie jest często
spotykane. Od 10 lat prężnie działacie na boiskach nie
tylko we Lwowie. Skąd pomysł, na to żeby właśnie sport
stał się przestrzenią integrowania Polaków we Lwowie?
Marek Horbań: Taki klub jak Pogoń Lwów nie mógł zniknąć z mapy sportowej. Faktycznie klub nie został rozwiązany, Lwowiacy w 1939 r. myśleli, że II Wojna Światowa minie tak jak I Wojna Światowa, czyli przejdzie front, po czym
wszystko wróci do normalności. Niestety, tak się nie stało.
Wiemy, że dużo piłkarzy musiało wyjechać wówczas do
Polski, zresztą, otwierali również w Polsce kluby, które miały w swoich nazwach i barwach nawiązania do Lwowa.
W 2009 r. uznaliśmy wraz z moimi polskimi kolegami podczas studiów, że taki klub jak Pogoń Lwów musi istnieć.
Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ten klub reaktywować.
Cieszymy się, że ten pomysł wsparli byli działacze klubu,
m.in. Pan Zbigniew Kurtycz, który został Honorowym
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Członkiem Klubu. Obecnie sekcja piłkarska gra na IV szczeblu
rozgrywek, czyli w Premier Ligi Obwodu Lwowskiego.
W tym roku klub świętuje 117 urodziny i 12 lat od dnia odnowienia jego działalności. Klub integruje Polaków we lwowskim obwodzie, poprzez szkółkę piłkarską do której uczęszczają dzieci wyłącznie z polskich rodzin i te które uczą się w polskich szkołach we Lwowie oraz w obwodzie Lwowskim. Również uczęszczają do łacińskich kościołów. Myślę, że jest to
bardzo dobra integracja młodych Polaków, ale również rodziców, którzy przychodzą na mecze Pogoni Lwów. Mamy też
sekcję sportowo-rekreacyjną, w której uczestniczą Polacy bez
większych umiejętności sportowych, czy też byli piłkarze Pogoni Lwów, którzy przychodzą po pracy odpocząć poprzez grę
w piłkę halową, siatkową etc. Mamy sekcję turystyczną,
w której realizujemy duży projekt wspólnie z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, oraz z Centrum Polskiej Kultury
Dialogu Europejskiego w Stanisławowie. Działalność w tym
obszarze polega m.in. na organizowaniu pieszych wycieczek
przedwojennymi szlakami Karpat Wschodnich, czy także spływy pięknymi rzekami obwodu lwowskiego, stanisławowskiego. Odwiedzamy takie miejsca które są związane z polską historią, m.in. szlak Żelaznej Brygady, Dom Hallera, rodzinna
miejscowość Mikołaja Reja. Podczas każdej z wypraw uczestnicy poznają historię dawnej Polski, słuchają krótkich wykładów i wyjaśnień dlaczego to miejsce jest ważne dla Polski.

Dziękujemy za rozmowę.
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Konferencja prasowa podsumowująca kadencję Zarządu
W czwartek 24 czerwca Wiceprezesi Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przemysław Bożek i Piotr
Wojtyczka podczas konferencji prasowej podsumowali
nakłady na infrastrukturę strefową oraz wyniki finansowe w obecnej kadencji.
Infrastruktura strefowa:
Nakłady na infrastrukturę strefową w latach 2018 -2020 wyniosły niemal 9,25 mln złotych. W tym LSSE S.A. jako spółka zainwestowała łącznie 2,24 mln zł. Wspólnie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego wydała 6,68 mln zł, a dodatkowe nakłady na infrastrukturę wyniosły ponad 1,33 mln zł.
Do najważniejszych, zrealizowanych przez LSSE S.A.,
zadań należą:
• Budowa odcinka drogi o długości ok. 400 m kanalizacji
deszczowej w pasie drogi – Gmina Środa Śląska,
• Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szczepanowie,
budowa studni głębinowej, budowa sieci wodociągowej
o dł. 2900 m – Gmina Środa Śląska,
• Budowa sieci wodociągowej o dł. 1100m od SUW do
terenu podstrefy oraz przebudowa sieci wodociągowej na
terenie podstrefy o dł. 1530 m – Gmina Chojnów,
• Budowa oświetlenia drogowego w działkach nr: 256/180,
256/216, obręb Osła oraz 326/78,
• obręb Różyniec – Gmina Gromadka.
W 2021 r. Zarząd LSSE S.A. planuje wydać na infrastrukturę strefową ponad 5,6 mln złotych. W tym 990 tys. zł jako
LSSE S.A., niemal 4 mln zł wspólnie z samorządami, z kolei
dodatkowe nakłady mają wynieść 660 tys. zł.
Systematyczny wzrost dochodów Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A.
W czasie trwania kadencji obecnego Zarządu systematycznie
poprawiają się wyniki finansowe LSSE S.A. W 2018 roku,
na początku kadencji odnotowano stratę w wysokości
4,016 mln. W 2019 roku LSSE S.A. zanotowała zysk w wysokości 1,775 mln zł, zaś w 2020 roku już 4,253 mln zł.
W 2021 roku prognozuje się zysk na rekordowym poziomie
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8,071 mln złotych.
Od 1997 r. do 2020 r. na terenie LSSE S.A. Przedsiębiorcy polscy i zagraniczni zainwestowali 10.400.000.000 złotych (ponad
10 mld zł), ponad 16 000 osób znalazło bezpośrednie zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie
LSSE S.A.
Od 2018 roku do I kwartału 2021 roku LSSE S.A. odnotowała
wzrost zatrudnienia w wysokości 1231 osób, nakłady inwestycyjne w wysokości 2 mld zł oraz 14 decyzji o wsparciu.
Nieruchomości sprzedane w latach 2018 - czerwiec 2021:
• 2018 - 3,15 ha - podstrefy Legnica i Złotoryja,
• 2019 - 3,65 ha - podstrefy Krzywa i Polkowice,
• 2020 – 14,20 ha - podstrefy Legnica i Krzywa,
• 2021 – 30,66 ha - podstrefa Środa Śląska,
RAZEM: 51,66 ha terenów należących do LSSE S.A. sprzedanych dla nowych i obecnych inwestorów.
Według stanu na I półrocze 2021 roku do LSSE S.A. wpłynęły 2 wnioski o wydanie Decyzji o wsparciu. Inwestorzy aktualnie zatrudniają przeszło 16386 osób oraz zadeklarowali 300-400
nowych miejsc pracy, ponadto 1,670 mld nakładów inwestycyjnych. W dobie pandemii nie tylko utrzymano zatrudnienie na
poziomie roku 2020, ale zwiększono zatrudnienie o 285 osób.
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Druga tura szczepień w Letia Business Center!

W dniu 10 lipca 2021 r. w punkcie szczepień zorganizowanym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. i Gminną Przychodnię Zdrowia
w Legnickim Polu odbyła się druga tura szczepień
przeciw COVID-19 w Letia Business Center.

Akcja szczepień cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród pracowników zakładów położonych na terenach Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Dziękujemy druhnom z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Legnickim Polu oraz wszystkim zaangażowanym osobom, dzięki którym powstał i funkcjonował punkt szczepień.
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„Nowa współpraca nauki i biznesu w Regionie Legnickim” –
konferencja PWSZ im. Witelona w Legnicy
W dniu 28 czerwca 2021r. w siedzibie Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja pn.: „Nowa współpraca nauki i biznesu w Regionie
Legnickim”, w której udział wzięli oprócz przedstawicieli
uczelni m.in. w osobach prof. A. Wrzecioniarza, Dziekana
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ
Daniela Medyńskiego, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przemysław Bożek, Starosta Powiatu Legnickiego Adam Babuśka, Dyrektor Rady Federacji Stowarzyszeń NOT „Zagłębia Miedziowego” Stanisław Sirojć oraz przedstawiciele firm zainteresowanych
współpracą. Konferencja była kontynuacją konferencji
z dnia 18.06.2021r. pn.: Robotyka w szkołach Dolnego
Śląska, w której wzięli udział przedstawiciele szkół Regionu Legnickiego.

Rozpoczynający spotkanie Dziekan Daniel Medyński podkreślił, że rozwijajaca się Gospodarka 4.0 wymaga przygotowania odpowiednich kadr dla zakładów zlokalizowanych w okolicy Legnicy, Lubina, Polkowic i Głogowa. Podczas konferencji przedstawione zostały inicjatywy, które lepiej przygotują przyszłych absolwentów pod aktualne i przyszłe potrzeby
pracodawców. Zaproponowano również nowe formy bezpośredniej współpracy. Przedstawiciele uczelni omówili nowe
kierunki studiów związanych z przemysłem 4.0, planowane
nowe laboratorium cobotyczne, koncepcję „Seminarium
Przemysłowego”, oraz inne formy nowej współpracy.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w tej
inicjatywie jest kluczowym partnerem co zostało kilkakrotnie podkreślone podczas spotkania. Prezes
LSSE.S.A. Przemysław Bożek w swoim wystąpieniu
zapewnił o dalszej, owocnej współpracy z uczelnią dla
wspólnego dobra. Zaprezentował również możliwości
i potrzeby firm strefowych podkreślając, że wychodząc
naprzeciw rozwijającej się gospodarce uczelnia obrała
bardzo dobry kierunek.
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Nagrody w konkursie „Najlepsza praca dyplomowa”
wręczone!
W końcu nadszedł ten długo oczekiwany dzień wręczenia nagród oraz listów gratulacyjnych dla najlepszych studentów
Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy oraz ich promotorom.
W konkursie „Najlepsza praca dyplomowa” organizowanym
przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną we współpracy
z Filią Politechniki Wrocławskiej w Legnicy w dniu 21 maja
br. wyłoniono 6-ciu laureatów, z których 3 osoby zajęły miejsca się na podium, a kolejne 3 otrzymały wyróżnienia.

W uroczystości wręczenia nagród ufundowanych przez Legnicką
Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. udział wzięli między innymi:
Prezes
Legnickiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej
S.A. Przemysław Bożek, Zastępca Dyrektora Filii Politechniki prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata, dr inż. Maciej Gwoździewicz
–
Pracownik
naukowy
Politechniki
Wrocławskiej, Bernadetta Brożyna – Dyrektor Przedsiębiorczości i Innowacji LSSE S.A. oraz oczywiście nagrodzeni studenci.

• I miejsce w konkursie zdobył Pan Bartosz Grzyb za pracę dyplomową, pt. „Zastosowanie druku przestrzennego 3D we
współczesnej motoryzacji w budowie maszyn i pojazdów z uwzględnieniem wytrzymałości przedmiotów wykonanych
w technologii 3D” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mieczysława Szaty.
• II miejsce na podium przypadło Panu Kacprowi Zwierzchowskiemu za pracę dyplomową, pt. „Mikroinstalacja fotowoltaiczna w Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Męcince” napisaną pod kierunkiem dr inż. Macieja Gwoździewicza.
• III miejsce otrzymał Pan Jacek Stefanicki za pracę, pt. „Projekt systemu oczyszczania spalin do współczesnego silnika
o zapłonie samoczynnym i mocy 200 kW” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Kaźmierczaka.
• Wręczono również nagrody wyróżnionym studentom: Pani Wiktorii Dycha, Pani Natalii Główczyk oraz Panu
Krzysztofowi Paryś.
Wszystkim laureatom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym
oraz prywatnym.
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Konkurs – “Najlepsza Praca Dyplomowa”
Z przyjemnością chcielibyśmy ogłosić, że kontynuujemy naszą inicjatywę i ogłosiliśmy w tym roku aż
sześć konkursów pt. „Najlepsza Praca Dyplomowa”.
Na każdej z poniższych uczelni ogłoszono indywidualny konkurs:
• Politechnika Wrocławska,
• Politechnika Wrocławska - Filia w Legnicy,
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie,
• Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,
• Uczelnia Jana Wyżykowskiego - Filia w Lubinie.
Cieszymy się, że prace zgłaszane do konkursów są
praktycznymi rozwiązaniami wielu inżynieryjnych
i technicznych problemów, a my możemy docenić
tak wielu ambitnych studentów.

Szczegóły konkursów i regulaminy dostępne są na stronach uczelni i w dziekanatach wydziałów.
Już nie możemy się doczekać aby zapoznać się z pracami, które zostaną zgłoszone do konkursów w tym roku.

„Poznaj 4 kroki do uzyskania zwolnienia podatkowego”
W dniu 2 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie pn. „Poznaj 4 kroki do uzyskania zwolnienia podatkowego”. W spotkaniu
udział wzięli Przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane inwestowaniem w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.
Oprócz Prezesa LSSE S.A. Przemysława Bożka w spotkaniu czynny udział wziął Starosta Legnicki Adam Babuśka, Prezes
Związku Pracodawców Polska Miedź S.A. Beata Staszków oraz Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Otylia
Tułacz-Kostrzycka.
Dziękujemy za przybycie wszystkim gościom oraz mediom.
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Uczniowie na chwilę powrócili do szkoły przed wakacjami
Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. we
współpracy z partnerem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego – Fundacją CorAdCor wykorzystał ten czas by wesprzeć młodzież organizując warsztaty edukacyjno – integracyjne w siedzibie LSSE S.A.
W dniach 17 i 18 czerwca uczniowie z Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy
oraz z Akademickiego Liceum Ogólnokształcąc gouczestniczyli w zajęciach, które prowadził Tomasz Kwoka – pedagog, socjoterapeuta, nauczyciel akademicki.
Kilkugodzinne spotkania mają młodym ludziom pomóc lepiej się poznać, zintegrować, odtworzyć relacje. Po wielomiesięcznej nauce zdalnej i całkowitej izolacji takie spotkania są niezwykle pomocne w powrocie do szkoły, do życia
społecznego, co podkreślają sami uczniowie i nauczyciele.

Lekcja przedsiębiorczości w LSSE S.A.
Długo oczekiwany powrót do szkół
dzieci i młodzieży stał się faktem. Zarówno nauczyciele jak i specjaliści innych podmiotów współpracujących ze
szkołami ruszyli do pracy, aby jak najlepiej wykorzystać ten krótki czas przed
wakacjami do bezpośrednich, owocnych
spotkań.

W związku z tym również Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zorganizowała w swojej siedzibie dla uczniów
kl. I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy lekcję przedsiębiorczości. Lekcję
przeprowadził Wiceprezes LSSE S.A. Pan Przemysław Bożek. Pan Prezes mimo nawału pracy w tym szczególnym
okresie wygospodarował czas dla młodzieży, aby zapoznać
ich z misją LSSE S.A., opowiedzieć o biznesie, firmach strefowych. Młodzież miała okazję sprawdzić się w rozmowie
kwalifikacyjnej. Podkreślał jak niezwykle ważne jest, aby
być prawdomównym i autentycznym podczas takiej rozmowy. Część 1,5 godzinnego spotkania poświęcono była także
opowieści o Witoldzie Pileckim, Henryku Kończykowskim
i wielu innych Niezłomnych.
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„Bieg Orląt” w Szkołach Podstawowych Regionu LSSE S.A.
Prawie 500 uczniów w wieku 9-10
lat w piątek,18 czerwca pobiegło
w „Biegu Orląt”, aby upamiętnić
bohaterską walkę dzieci o wyzwolenie polskiego Lwowa oraz uczcić
pamięć „Orląt Lwowskich”. Organizatorem tego wydarzenia w naszym
regionie jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich oddział w Częstochowie – partner Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego oraz Legnicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Trochę historii
W okresie listopad 1918 – maj 1919 toczyły się walki w obronie polskiego Lwowa.
W walkach zginęło 1421 dzieci – stąd dystans biegu
1421m.
Najmłodszy obrońca Lwowa Janek Kukawski miał
9 lat – wiek dzieci biorących udział w biegu to 9 lat.
W tym roku, wyjątkowo pobiegły dzieci w wieku
9 i 10 lat, gdyż z powodu pandemii w roku ubiegłym
bieg się nie odbył. W przyszłym roku szkolnym pobiegną Ci, którzy teraz mają 8 lat.

Biegi odbyły się w ośmiu szkołach regionu legnickiego:
1. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana z Głogowa w Głogowie
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi
3. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wągrodnie
– Rui
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej
5. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w Paszowicach
6. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Wiadrowie
7. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Męcince
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrowicach
Bardzo dziękujemy wszystkim Dyrektorom Szkół i całej kadrze
pedagogicznej zaangażowanej w organizację tego przedsięwzięcia
na terenie swoich placówek. Dzieci dzielnie pokonały całą trasę
mimo doskwierającego upału.
Gratulujemy uczestnikom „Biegu Orląt”.
Bardzo dziękujemy Towarzystwu Miłośników Lwowa za ufundowanie medali i dyplomów pamiątkowych dla dzieci.
Str. 11
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Polska Strefa Inwestycji: powrót na ścieżkę stabilnego
wzrostu gospodarczego
W I półroczu br. w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji wydano 218 decyzji
o wsparciu inwestycji na kwotę 7,9 mld
zł. Przyczyni się to do powstania 5 941
nowych miejsc pracy - powiedział
Grzegorz Piechowiak, wiceszef MRPiT
i pełnomocnik rządu ds. inwestycji
zagranicznych.
W porównaniu do końca czerwca 2020 r.
w liczbie projektów odnotowano wzrost
o 59% r/r, a także wzrost o 99% wartości
inwestycji oraz wzrost o 155% w utworzeniu nowych miejsc pracy.
Polska Strefa Inwestycji – bilans działania
Od września 2018 r. do końca czerwca
br. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
wydano łącznie 1026 decyzji o wsparciu
szacowanym na 44,2 mld zł deklarowanej wartości inwestycji. Jednocześnie
inwestorzy zadeklarowali utworzenie 20
703 nowych miejsc pracy.
Udział polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w liczbie projektów wyniósł 65% zarówno w całym 2020

r. jak i na koniec czerwca br. Deklarowana wartość inwestycji to 17% w całym
2020 r. i 22% na koniec czerwca br.
Zwiększył się udział MŚP w utworzeniu
nowych miejsc pracy do 27% w całym
2020 r., ale na koniec czerwca 2021
udział ten spadł do 12%.
W 2020 r. województwa Polski Wschodniej przyciągnęły razem 106 (29%) inwestycji na 2,2 mld PLN (14%). Do końca
czerwca br. było to 68 inwestycji (31%)
o wartości 1,9 mld zł (24%).
PSI to przede wszystkim ewolucja kon-

cepcji Specjalnych Stref Ekonomicznych. Dzięki zmianom z 2018 r. system zachęt podatkowych dostępny jest
teraz na terenie całego kraju. To duże
ułatwienie dla przedsiębiorców, dzięki
któremu udaje się przyciągać inwestorów do miejsc, które wcześniej cierpiały z powodu braku napływu kapitału
inwestycyjnego.
Wysokość ulgi skorelowana m.in
z poziomem bezrobocia w danym obszarze pozwala stymulować zrównoważony rozwój całego kraju.

Ułatwienia dla przedsiębiorców – wygodny i szybki e-KRS

- Nowoczesna platforma e-KRS to fundamentalna zmiana, wręcz epokowa
różnica. Państwo staje się bardziej
przyjazne dla biznesu. Przedsiębiorcy
nie są już skazani na biurokratyczną
mitręgę. Mogą skupić się na prowadzeniu interesów i zarabianiu pieniędzy,
także dla budżetu państwa – powiedział
Minister Sprawiedliwości Prokurator
Str. 13

Generalny Zbigniew Ziobro podczas
konferencji prasowej, zorganizowanej
w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.
Działający od 20 lat Krajowy Rejestr Sądowy wszedł w nową erę. Od 1 lipca
br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To koniec papierowej biurokracji

i przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy
związane z rejestrem załatwią szybko
i wygodnie przez Internet.
- Zastaliśmy KRS papierowy, a wprowadziliśmy system cyfrowy, zintegrowany ze zmianami w sądownictwie.
Przedsiębiorcy mogą załatwić teraz
wiele spraw sprzed komputera, znacznie szybciej, a nowy system ułatwia
im też automatyczne korygowanie
błędów – podkreślił Zbigniew Ziobro.
- E-KRS to gigantyczne ułatwienia
dla biznesu, to również efekt ciężkiej
pracy wielu osób w Ministerstwie
Sprawiedliwości, a także sędziów,
referendarzy, informatyków – mówił
Michał Woś. Zaznaczył, że już jedna
trzecia postępowań w Polsce prowadzona jest w formie elektronicznej.
Więcej informacji na stronie: MS
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Raport PARP: MŚP najważniejszym ogniwem polskiej
gospodarki

MŚP to bezsprzecznie ważna część
polskiej gospodarki. Nie zmieniła tego
pandemia. Sektor ten wciąż stanowi
przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – wynika z „Raportu
o stanie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce”, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP).

Z danych zebranych w najnowszym
„Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” wynika,
że wciąż rośnie liczba przedsiębiorców
w naszym kraju. W 2019 roku ich łączna
liczba wyniosła 2,2 mln, podczas gdy
w roku poprzedzającym było ich 2,15
mln. Oznacza to wzrost o 2,9%. Stanu
tego nie zmieniła pandemia. Według da-

nych z rejestru REGON w 2020 roku
zarejestrowano 329 tys. nowych przedsiębiorstw, wykreślono natomiast 170
tys. firm.
– „Sektor MŚP stanowi przeważającą
większość przedsiębiorstw w Polsce.
Według danych GUS za 2019 rok najliczniejszą grupą (97%) są mikroprzedsiębiorstwa. Udział małych firm
w strukturze polskich przedsiębiorstw
wynosi 2,2%, średnich – 0,7%, zaś dużych – tylko 0,2%. Większość wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP to
osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. Osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej stanowią 13% małych
i średnich przedsiębiorstw” – mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.
Więcej informacji na stronie: PARP

Program repatriacji kapitału do Polski
Program Repatriacji Kapitału to czwarty
i ostatni z filarów Podatkowego Restartu Gospodarki. Dedykowany jest prawie
20 mln Polaków, którzy mieszkają
obecnie poza granicami kraju. Celem
programu jest zaproszenie ich do powrotu do Polski z ich doświadczeniem,
z wiedzą czego potrzebuje zagraniczny
klient i ze znajomością oczekiwań biznesowych partnerów, którym polski
biznes będzie sprzedawał polskie produkty – wskazuje minister finansów
funduszy i polityki regionalnej Tadeusz
Kościński
Chcemy zwiększać atrakcyjność Polski
jako miejsca rozwoju firm. Naszej gospodarce potrzeba doświadczonych pracowników, przedsiębiorców, którzy
wiedzą jak prowadzi się biznes za granicą i kapitału, który będzie można włożyć w lokowane w Polsce przedsięwzięcia. 20 milionów mieszkających za granicą Polaków to ogromy potencjał
Str. 14

i szansa dla naszego kraju. Dlatego
szeroko otwieramy drzwi dla naszych
rodaków i zapraszamy ich do tego, żeby
znów zamieszkali nad Wisłą. Zaoferujemy im korzystne warunki powrotu
oraz inwestowania ich pieniędzy. Stworzymy też przyjazny klimat dla rozwoju
biznesów rodzinnych – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.
Dlatego
proponujemy
wdrożenie
w Polsce programu zachęcającego na-

szych rodaków do powrotu do kraju. Jest
on dedykowany trzem grupom osób:
pracownikom, którzy zdobyli doświadczenie za granicą, właścicielom firm, którzy założyli je i prowadzili w innych krajach, polskim sportowcom, celebrytom
i artystom którzy dziś nie mieszkają na co
dzień w Polsce.
Więcej informacji na stronie: MF
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Nasz Partner SQD ALLIANCE SP. z o. o. z referencjami od
Automotive Association in Germany VDA QMC
Centrum Jakości
Stowarzyszenia Motoryzacyjnego
w Niemczech VDA QMC utworzyło światową sieć partnerów licencyjnych VDA QMC, mającą na celu wsparcie
przemysłu motoryzacyjnego w regionach, poprzez szkolenia
i kwalifikacje zgodne z przyjętymi standardami VDA.
SQD ALLIANCE SP. z o o. (dawniej Team Prevent Poland)
w Pszczynie został oficjalnym partnerem licencyjnym działającym w regionie Polski, Bułgarii i Ukrainy z prowadzonymi
szkoleniami i kwalifikacjami zgodnie ze standardami VDA.
Poprzez wieloletnią, pełną zaufania i wzajemną współpracę
SQD ALLIANCE oferuje branży motoryzacyjnej możliwość
prowadzenia wysokiej jakości szkoleń i kwalifikacji VDA w
językach regionalnych z zarejestrowanymi ekspertami, trenerami i egzaminatorami w VDA QMC. W ciągu 12 lat współpracy
SQD ALLIANCE wykazał się stałą, godną zaufania i rzetelną
pracą, której towarzyszył stały wzrost portfolio szkoleń i kwalifikacji VDA.
Podczas pandemii COVID-19, SQD ALLIANCE wykazał się

szybkim działaniem i wdrożył środki higieniczne, a także
szkolenia online, aby odpowiednio reagować na zachodzące zmiany oraz w ramach wytycznych VDA QMC zastosowali je w obszarze szkoleń i kwalifikacji VDA. Wprowadzenie powyższych zmian pozwoliło prowadzić szkolenia w sposób bezpieczny i w odpowiedniej jakości dla
klienta. Potwierdziły to wysokie oceny Partnera SQD
w VDA QMC, Ponadto stwierdzono, że partner licencyjny SQD ALLIANCE spełnia wszystkie wymagania i kryteria oparte na Polityce Współpracy i Wytycznych.
VDA QMC jest przekonane, że SQD ALLIANCE jako
zaangażowany partner wspiera branżę motoryzacyjną w
regioach Polski, Bułgarii i Ukrainy wysokiej jakości szkoleniami i kwalifikacjami VDA oraz zapewni dalsze wsparcie w podnoszeniu kompetencji i wydajności całego łańcucha dostaw i umocni pozycję przemysłu motoryzacyjnego
w tych regionach.
Gratulujemy otrzymanych referencji od VDA QMC!

Wakacyjna Strefa Talentów

Firma Viessmann od lat angażuje się w projekty, które mają na
celu poprawę świadomości ekologicznej oraz promocję zdrowia
i aktywnego stylu życia. W te wakacje przedsiębiorstwo zaprasza
dzieci i młodzież na obozy o tematyce ekologiczno - sportowej nad
polskim morzem.
Zapraszamy na Wakacyjną Strefę Talentów - obóz organizowany
wspólnie z Głogowskim Stowarzyszeniem "Otwarte Drzwi" i KH
ZHP Łagiewniki w Pobierowie.
Na 10-dniowy turnus do Pobierowa zapraszamy dzieci i młodzież w
wieku od 8 do 18 lat.
Więcej informacji oraz zapisy:
https://www.facebook.com/Wakacyjna-Strefa-Talent%C3%B3w285169622376086/
http://gsod.prv.pl/wakacyjna-strefa-talentow-2021/
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„Klekusiowo” czeka na Twoją pomoc!
Historia Klekusiowa rozpoczęła się w 2011
roku, kiedy gniazdo zasiedliła para bocianów:
Klekuś i Klekotka. Od imion głównych lokatorów gniazda całe rozrastające się królestwo
bocianów, a potem innych zwierząt nazwane
zostało KLEKUSIOWO. W listopadzie 2014
roku powstało stowarzyszenie, które miało na
celu pomoc chorym, dzikim zwierzętom.
Nieco wcześniej, bo w sierpniu pojawił się
pierwszy ranny bocian, który pozostał na zimę.
Z czasem, rannych lub chorych zwierząt przybywało.
19 maja 2016 roku, za zgodą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, powstał Ośrodek
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Celem Ośrodka
jest leczenie i rehabilitacja poszkodowanych
zwierząt i wypuszczenie ich do środowiska
naturalnego. W 2017 Ośrodek został wpisany
do Krajowego Rejestru Sądowego oraz otrzymał status Organizacji Pożytku Publicznego.

Ośrodek jest nieustannie rozbudowywany i modernizowany. Przebywają w nim zwierzęta, m.in.: bociany białe, bociany czarne,
łabędzie, szopy pracze, sarny, żurawie, pustułki, sowy, kaczki i wiele, wiele innych zwierząt.
Stowarzyszenie utrzymuje się z darowizn oraz środków otrzymanych z 1% podatku i wkładów własnych.

Klekusiowo prosi o darowizny pieniężne!
Dlaczego pieniężne? Ośrodek na bieżąco kupuje specyficzny pokarm (owady, gryzonie, ryby, podroby), którym żywi swoich
podopiecznych, a także zaopatruje się w niezbędne leki.
Klekusiowo również zbiera niezbędny artykuły: typu ręczniki papierowe, rękawiczki, podkłady dla zwierząt pokarm suchy
i mokry dla kotów (tym karmione są m.in.. jeże, szopy) pokarm mokry i suchy dla psów, pokarm dla ptaków.
Gospodarz Ośrodka sam odbierze zgromadzone dary!
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klekusiowo Tomaszów Bolesławiecki 165a
59-720 Tomaszów Bolesławiecki
1% - KRS 0000681883
Santander Bank Polska
06 1090 1939 0000 0001 3025 4603
www.klekusiowo.pl
tel. 508 260 452
info@klekusiowo.pl
https://www.facebook.com/Klekusiowo/

Zachęcamy Przedsiębiorstwa i ludzi dobrej woli do wsparcia „Klekusiowa”!
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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. Obecnie
cztery małżeństwa kandydują na rodziców zastępczych.
Bohaterami kampanii są Państwo Stefańscy z powiatu
lubińskiego, którzy opiekują się dziewięciorgiem dzieci,
a także inne rodziny zastępcze z Zagłębia Miedziowego.
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. 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.

Rodzina Challenge — Pomóż nam znaleźć Rodziców Zastępczych
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
przyłączyła się do akcji zorganizowanej przez
KGHM pod nazwą #RodzinaChallenge, której
celem jest znalezienie rodziców zastępczych
dla 40 maluszków z Zagłębia Miedziowego.
W ramach kampanii „Mie(dź) rodzinę” , której
partnerem wspierającym jest Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A., powstał spot mający
zachęcić potencjalnych kandydatów do tego aby
rodzicem zastępczym. Można go obejrzeć tutaj:
LSSE S.A. Rodzina Challenge

Str. 18

NEWSLETTER

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

LIPIEC 2021

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy
zaprasza na szkolenia

Partner Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy
zaprasza na cykl szkoleń.
Szczegółowe informacje o prowadzonych kursach, seminariach i konferencjach - ich rodzajach, poziomach i zróżnicowaniu
można znaleźć na stronie https://legnica.skwp.pl/oferta-szkoleniowa/ lub dzwoniąc pod wskazany numer telefonu. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się o zasadach prowadzenia zajęć, poznać zakres tematyczny i warunki uczestnictwa
w szkoleniach.
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LETIA BUSINESS CENTER
LETIA BUSINESS CENTER,

oprócz bycia komfortowym, nowoczesnym biurowcem o intrygującej architekturze, jest również Centrum Konferencyjnym i wystawienniczym. Znajdują się tu eleganckie sale konferencyjne,
wyposażone w najwyższej klasy sprzęt multimedialny, nowoczesna pracownia komputerowa oraz jedyna w Legnicy powierzchnia wystawiennicza pod szklaną kopułą.

LETIA BUSINESS CENTER

jest idealnym miejscem na organizację konferencji, szkoleń, seminariów,
sympozjów oraz spotkań biznesowych. Zapraszamy zatem do zapoznania się z przygotowaną ofertą i korzystania
z zaplecza konferencyjnego w oparciu o dokonanie uprzedniej rezerwacji sali.

sala konferencyjna CONCORDIA

105 m2

Ponad stumetrowa powierzchnia tej sali konferencyjnej stanowi wygodną i elegancką przestrzeń na organizację większych konferencji. Komfort użytkowania tego miejsca wiąże się z wysokim standardem wykończenia i wyposażenia.
Sala CONCORDIA znajduje się na parterze obiektu, posiada dostęp do światła dziennego z możliwością
zaciemnienia i jest wyposażona w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury i mocy nawiewu.
W sali udostępniony jest także bezprzewodowy Internet WiFi.

wyposażenie sali:
• projektor multimedialny i ekran projekcyjny
• nagłośnienie sufitowe
• mikrofony bezprzewodowe z nagłośnieniem strefowym
• tablica suchościeralna
• flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów
• pulpit przeznaczony do wystąpień
• możliwość wypożyczenia laptopa
• pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
• szatnia dla Gości konferencyjnych
Wsparcie w zakresie obsługi konferencyjno-technicznej.
CONCORDIA
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sala konferencyjna NOX

61 m2

Wygodna i nowoczesna przestrzeń sali konferencyjnej NOX stwarza doskonałe warunki do organizacji szkoleń, konferencji, spotkań etc. Komfort użytkowania tego miejsca wiąże się z wysokim standardem wykończenia i wyposażenia.
Sala NOX znajduje się na parterze obiektu, posiada dostęp do światła dziennego od strony dziedzińca/
holu) z możliwością zaciemnienia i jest wyposażona w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury
i mocy nawiewu. W sali udostępniony jest także bezprzewodowy Internet WiFi.

wyposażenie sali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektor multimedialny i ekran projekcyjny
nagłośnienie sufitowe
mikrofony bezprzewodowe z nagłośnieniem strefowym
tablica suchościeralna
flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów
pulpit przeznaczony do wystąpień
możliwość wypożyczenia laptopa
pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
szatnia dla Gości konferencyjnych

NOX
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+ NOX 166 m2

Funkcjonalność oferowanych sal konferencyjnych polega na możliwości ich łączenia w jedną przestrzeń. Całkowita powierzchnia ponad stu sześćdziesięciu metrów jest doskonałym miejscem dla organizatorów większych szkoleń i konferencji. W dowolnym ustawieniu sala jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym naszym Gościom komfortowe uczestnictwo w wydarzeniach w liczniejszej grupie osób, Sale znajdują się na parterze obiektu, posiadają dostęp do światła dziennego (zarówno od strony dziedzińca/ holu, jak i od ulicy) z możliwością ich zaciemnienia. Sale wyposażone w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury i mocy nawiewu oraz z dostępem do bezprzewodowego Internetu WiFi.

wyposażenie sali:
• projektor multimedialny i ekran projekcyjny w każdej sali (projektory są skonfigurowane także do prezentowania treści na 2 ekranach jednocześnie)
• nagłośnienie sufitowe
• mikrofony bezprzewodowe z nagłośnieniem strefowym
ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:
• tablica suchościeralna
• flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów
PODKO• pulpit przeznaczony do wystąpień
TEATR
SZKOŁA
WA
• możliwość wypożyczenia laptopa
• pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
• szatnia dla Gości konferencyjnych
CONCORDIA
+ NOX
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sala konferencyjna NERIO

46 m2

Sala NERIO jest miejscem wprost idealnym na eleganckie, kameralne spotkania biznesowe lub szkolenia w
mniejszych grupach uczestników. Planując powstanie tej przestrzeni, zależało nam na spełnieniu oczekiwań Gości poszukujących miejsca organizacji spotkań i szkoleń w niewielkim gronie. Sala jest nowoczesna
i komfortowa, znajduje się na pierwszym piętrze obiektu, posiada dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i jest wyposażona w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury i mocy nawiewu. W sali udostępniony jest także bezprzewodowy Internet WiFi.

wyposażenie sali:
•
•
•
•
•
•
•

projektor multimedialny i ekran projekcyjny
nagłośnienie sufitowe
tablica suchościeralna
flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów
możliwość wypożyczenia laptopa
pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
szatnia dla Gości konferencyjnych

NERIO

46 m²

ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:
TEATR

SZKOŁA

PODKOWA

25

14

14

Zapraszamy do dalszych rozmów.
Kontakt konferencyjny:
Marta Malczewska-Kasperska
Str. 47
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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. Lokowaniu inwestycji na terenie województwa sprzyja dogodne położenie na styku granicy niemieckiej 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 .
Wartość wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tutaj wyższa niż średnia krajowa. Na Dolnym Śląsku
mieszka prawie 3 miliony osób, z czego ponad 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym.
Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/strefa-inwestora/ - tereny inwestycyjne.
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Poligrafia w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr
Poligrafia jest jednym z działów Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr.
W budynku, w którym działa, od progu
czujemy zapach nowego papieru, farby
drukarskiej i towarzyszy nam szum
pracujących maszyn. W wydzielonym
pokoju, gdzie jest nieco ciszej i spokojniej, mieści się serce poligrafii. To tutaj
trafiają wszystkie zlecenia i to stąd wydawane i wysyłane są gotowe materiały.
Tutaj również spotykam Kierownika
poligrafii, pana Krzysztofa Mycana,
którego proszę o kilka słów na temat
działalności drukarni.
Anna Głębocka: Kiedy tylko tutaj weszłam, pouczyłam zapach farby, usłyszałam dość duży hałas.
Krzysztof Mycan: Tak to prawda, tym
charakteryzuje się praca w drukarni i korzystanie z maszyn do druku offsetowego.
Maszy te używane są do druku dużych
nakładów na arkuszach do formatu B2. Ich
działanie polega na przenoszeniu farby za
pomocą
wcześniej
przygotowanych
(wyświeconych) matryc aluminiowych
(tzw. blach) na papier. Posiadamy trzy
takie maszyny. Na nich drukujemy m.in.
pudełka, teczki ofertowe, plakaty, ulotki,
formularze, katalogi wszelkiego rodzaju
druki..
A.G.: Jak dużo osób tutaj pracuje? Czym
się zajmują?
K.M.: W drukarni zatrudnionych jest dziewięć osób – drukarze, introligatorzy, graficy. Zajmujemy się całym procesem produkcyjnym, zaczynając od przyjęcia zamówienia, wykonania projektu, przygotowaniem do druku (pracownia CTP), drukiem (offsetowym lub cyfrowym) poprzez
prace introligatorskie i wykończeniowe.
Wykonujemy pełen zakres prac, począwszy od tych technologiczne najprostszych
jak ulotki, plakaty, aż po książki dla przemysłu – książki pracy maszyny, kontroli,
raportowe i samokopiujące. Większość
z nich jest używanych w trudnych warunkach pod ziemią w kopalni.
A.G.: Jak dobrze usłyszałam drukarnia, to
nie tylko druk ulotek czy katalogów – wykonujecie również opakowania). Załóżmy,
Str. 52

że prowadzę manufakturę kremów do
rąk. Czy mogę zamówić w drukarni
MCKK pudełka, w które te kremy opakuję? Jak złożyć takie zamówienie?
Czy muszę mieć projekt/pomysł? Jak
powstaje takie pudełko?
K.M.: Jak najbardziej. Drukujemy
pudełka na kosmetyki i artykuły przemysłowe. Dzięki zastosowaniu farb
i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wykonujemy również pudełka dla branży spożywczej –
piekarnie, cukiernie. Jeżeli klient posiada projekt takiego pudełka to jesteśmy w stanie je wydrukować. Może
również dostarczyć nam wzór opakowania, a my na jego podstawie przygotujemy druk. Czasami bywa tak, że
klient przynosi nam swój produkt, który chce opakować i wtedy projektujemy taki kartonik od podstaw.
Proces tworzenia pudełka sam w sobie
nie jest skomplikowany ale ze względy
na złożoność prac dość czasochłonny.
Na jego wykonanie składają się następujące elementy: projekt, druk, opcjonalnie uszlachetnienia – np.: foliowanie, tłoczenie, złocenie. Następnie pu-

dełko jest sztancowane i sklejane.
A.G.: A Czy dla swojej firmy mogę zamówić oprócz pudełek materiały informacyjne/reklamowe? Nie potrzebuje ich
w dużych nakładach.
K.M.: Oczywiście, mamy szeroki wachlarz usług, wykonujemy materiały
reklamowe, które zamawiają firmy –
wizytówki, ulotki, kalendarze książkowe
oraz kalendarze ścienne. Do ich wykonania oprócz maszyn offsetowych, używamy również maszyn do druku cyfrowego.
Są to urządzenia przeznaczone do niższych nakładów tak, że możemy drukować zarówno małe jak i duże ilości. Jeżeli otrzymujemy gotowy projekt np.: wizytówek, naklejek, plakatu czy ulotki, to
jesteśmy w stanie oddać gotowy produkt
już następnego dnia. Oprócz zalet jakie
daje druk cyfrowy – personalizacja, druk
pojedynczych kopii, a także łatwość
przygotowania druku.,
A.G.: Dlaczego warto korzystać z zamówień bezpośrednich i mieć stały kontakt z
wykonawcą? Jakie w związku z tym są
wady zamówień on-line?
K.M.: Bezpośredni kontakt z klientem
jest bez wątpienia korzystniejszy dla
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tych, którzy maja pomysł i wizję tego czego potrzebują, a nie bardzo wiedzą jak technicznie do tego podejść. Nasi
graficy służą wtedy radą i doświadczeniem. Pomogą w zaprojektowaniu logo, dobiorą kolorystykę, stworzą wizualizację albo przedstawią projekt, nad którym będzie można podyskutować. Często zdarza się, że otrzymujemy pliki„gotowe do druku”, w rzeczywistości okazuje się, że brakuje spadów, przestrzeń barw jest niezgodna, niezgodny
rozmiar czcionki, dużo można było by wymieniaćJ
W takich przypadkach bezpośredni kontakt pozwala na szybkie skorygowanie błędów, uchroni to klienta przed poniesiem kosztów wydruku pracy, która jest błędna. Takie dodatkowe koszy ryzykujemy, gdy prace są drukowane on-line
i sprawdzane tylko przez automaty.
A.G.: Czy zrealizowane zamówienie muszę odebrać osobiście?
K.M.: Klienci chętnie nas odwiedzają i odbierają prace osobiście. Można wtedy wymienić sprawdzić wykonanie zamówienia, podzielić się wrażeniami – przedyskutować jakie ewentualnie w przyszłości wprowadzić zmiany do projektu lub np. ustalić indywidualny kolor Pantone dla powtarzających się prac. Do naszych stałych odbiorców dowozimy
wydrukowane zamówienia lub jeżeli zlecenie jest z głębi Polski wysyłamy je kurierem.
A.G.: Jak znaleźć drukarnię MCKK?
K.M.: Kontaktować się z nami można osobiście, telefonicznie pod nr 887 380 071, 887 380 092 oraz poprzez
email: drukarnia@mckk.com.pl Drukarnia mieści się w Lubinie przy ulicy Budziszyńskiej 6a.
Zapraszamy!
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu
W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster
Edukacyjny zapraszamy do zapoznania się z materiałami promującymi Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną: LINK
Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Szkoły: LINK
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Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej

Str. 55

LIPIEC 2021

NEWSLETTER

MAJ

OFERTA EDUKACYJNA DKE

2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o szkole: LINK
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Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o szkole: LINK
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Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi

Więcej informacji na stronie szkoły: LINK
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Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Więcej informacji na stronie szkoły: LINK
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Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
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Zespół Szkół w Chocianowie

W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny zapraszamy do zapoznania się z materiałami promującymi Zespół Szkół w Chocianowie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: LINK
Prezentacja o szkole: LINK
Zachęcamy do odbycia wirtualnego spaceru po szkole: LINK
W Zespole Szkół w Chocianowie również funkcjonuje klasa pod Patronatem Volkswagen Motor Polska, zapraszamy do zapoznania się z ulotką Partnera: LINK
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Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
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Uczelnia Jana Wyżykowskiego

W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uczelni Jana Wyżykowskiego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ujw.pl/
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Sprzęt ratujący życie w Letia Business Center
W budynku Letia Business Center przy ulicy Rycerskiej w środę 7 kwietnia został zamontowany nowoczesny defibrylator automatyczny AED LIFEPAK CR-2. Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zdecydował się na zakup urządzenia, żeby zapewnić w przestrzeni publicznej dostęp do technologii ratującej życie.

Defibrylator ma kluczowe znaczenie przy
nagłym zatrzymaniu krążenia. W takich
wypadkach najważniejsze jest natychmiastowe podjęcie akcji ratunkowej. Bez
niego szanse przeżycia maleją z każdą
minutą.
Najnowszy defibrylator AED LIFEPAK
CR-2 posiada unikalne rozwiązania, jak
np. wykonywanie analizy rytmu serca
podczas uciskania klatki piersiowej oraz
możliwość przesyłania poprzez sieć Wi-Fi
lub telefonię komórkową informacji
o stanie urządzenia, jego lokalizacji oraz
o fakcie użycia.

Zespół ratowniczy natychmiast zostanie
poinformowany o dokładnej lokalizacji
urządzenia i jeszcze przed przybyciem
na miejsce zdarzenia ratownik uzyska
wiedzę o stanie pacjenta.
Zarząd LSSE S.A. ma nadzieję, że defibrylator nigdy nie zostanie użyty, ale
jeśli już do tego dojdzie, to uratuje czyjeś zdrowie, a nawet życie.
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Forum Wymiany Informacji — dedykowane dla Partnerów LSSE S.A.

Przypominamy o zmianie adresu siedziby Spółki
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NASI PARTNERZY

Skontaktuj się z nami
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica
tel.: +48 76 727 74 70
komunikacja@lsse.eu
www.lsse.eu
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