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Ponad miliard zł inwestycji światowego potentata spożywczego 

na terenach od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  

Dzięki działaniom Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Środzie Śląskiej (woj. dolnoślą-

skie) powstanie ultranowoczesny i zrównoważo-

ny środowiskowo zakład PepsiCo produkujący 

przekąski. Projekt przyczynia się do stałego, 

zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki, 

tworzenia nowych miejsc pracy, a także rozwoju 

lokalnych społeczności. 

Miesiące negocjacji i rozmów połączone z ciężką 

pracą naszych specjalistów przyniosły zamierzony 

efekt. Na 30 hektarowej działce powstanie naj-

większa inwestycja PepsiCo w Polsce. To krok w 

przyszłość, krok w nowoczesne technologie oraz 

krok w bezpieczne i ekologiczne miejsca pracy. – 

podkreśla Przemysław Bożek Prezes LSSE S.A. 

Inwestycja to prawie 55 000 m2 zabudowa-

nej powierzchni, na której zatrudnienie znaj-

dzie ponad 450 osób. 8 linii produkcyjnych 

o najniższym zużyciu mediów (wody, ener-

gii, gazu) na 1 kg produkcji oraz technologie 

przyszłości, czyli pasywna technologia bu-

dynku produkcyjnego o najwyższych para-

metrach ekologicznych – pierwszy na świe-

cie obiekt PepsiCo zaprojektowany w opar-

ciu o pomiar emisji CO2 w całym cyklu ży-

cia: projektu, budowy i eksploatacji, to głów-

ne filary odpowiedzialności ekologicznej 

PepsiCo. 
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Jestem dumny, że nasza strefa będzie miejscem, 

w którym nowoczesne technologie wspierają roz-

wiązania proekologiczne dążąc do poprawy jako-

ści życia i pracy mieszkańców naszego regionu -

dodaje Prezes Bożek. 

Fabryka to także ochrona środowiska, dlatego 

obiekt docelowo ma posiadać własne rozwiązania 

fotowoltaiczne na budynku biurowym, najlepszą 

w swojej klasie zakładową podczyszczalnie ście-

ków oraz punkty zasilania samochodów elek-

trycznych na parkingu osobowym. Zakład ma 

osiągnąć neutralność klimatyczną do 2035 roku. 

 

Inwestycja będzie opierać się o lokalnych dostaw-

ców, będąc impulsem dla dalszego rozwoju polskie-

go rolnictwa. Nowy zakład przyczyni się jeszcze 

większej współpracy z polskimi rolnikami dostarcza-

jącymi ziemniaki i kukurydzę uprawiane wyłącznie 

w sposób zrównoważony. 

To z czego cieszę się najbardziej to wsparcie dla pol-

skiego rolnictwa. Rozmawiając z naszymi inwestora-

mi wielokrotnie podkreślaliśmy, jak ważny jest wpływ 

inwestycji na środowisko, gospodarkę ale przede 

wszystkim na rolnictwo i mieszkańców regionu. In-

westycja, to dodatkowe 60 000 ton ziemniaków rocz-

nie, od 10 000 ton kukurydzy w 2023 roku do 30 000 

ton kukurydzy w 2027 roku oraz ponad 20 nowych 

lokalnych dostawców – Piotr Wojtyczka Wiceprezes 

Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
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Współpraca nauki i biznesu przypieczętowana! 

   WRZESIEŃ 2021 

6 września br. w siedzibie Legnickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się uroczyste 

spotkanie Prezesa Zarządu LSSE S.A Przemysła-

wa Bożka oraz Dyrektora Departamentu Klastrów 

i Komunikacji LSSE.S.A. Bernadetty Broży-

ny z przedstawicielami partnerskich szkół oraz 

firm w celu podpisania trójstronnych umów pa-

tronackich.  

W spotkaniu udział wzięli: Mariusz Kargol – Dy-

rektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Win-

centego Witosa w Środzie Sląskiej, Radosław 

Dąbrowski – Dyrektor firmy HMT Heldener Me-

talltechnik Polska sp. z o.o., Jan Kotylak – dyrek-

tor Zespołu Szkół Zawodowych im. majora Hen-

ryka Sucharskiego w Złotoryi oraz Błażej Prus – 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno – 

Handlowego „Vitbis” sp. z o.o.  

Wielotygodniowe rozmowy i spotkania przedstawicieli 

Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego z przedstawicielami 

szkół oraz przedstawicielami firm na tematy kształcenia 

młodzieży na potrzeby lokalnego rynku pracy zaowocowa-

ły nawiązaniem współpracy oraz  podpisaniem dwóch trój-

stronnych umów patronackich pomiędzy: 

• PZS nr 2 im. W. Witosa w Środzie Śląskiej a HMT 

Heldener Metalltechnik Polska Sp. z o.o. oraz Legnicką 

Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.; 

• ZSZ im. maj. H. Sucharskiego w Złotoryi a Przedsię-

biorstwem Produkcyjno – Handlowym „Vitbis” 

Sp. z o.o. oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomicz-

ną S.A. 

W ramach umów zostaną utworzone dwie klasy patronac-

kie w zawodzie technik logistyk w Złotoryi, oraz mecha-

tronik w Środzie Śląskiej. 

Wierzymy, że połączenie potencjału gospodarczego 

i naukowego przy wsparciu LSSE S.A. będzie tworzyć 

fundament do kształcenia młodych ludzi na potrze-

by  lokalnego rynku pracy. 
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Podpisanie listu intencyjnego utworzenia Dolnośląskiej 

Doliny Wodorowej 

   WRZESIEŃ 2021 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. od 

wtorku 7 września wzięła aktywny udział w Fo-

rum Ekonomicznym w Karpaczu. W czwartek 

9 września w obecności Pana Premiera Mateusza 

Morawieckiego, został podpisany list intencyjny 

w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wo-

dorowej. W imieniu naszej Spółki podpis pod tą 

ważną inicjatywą złożył Pan Przemysław Bożek 

Prezes LSSE S.A. 

„To kluczowy projekt, który zrzesza różne środo-

wiska - firmy i ośrodki akademickie znajdujące 

się na Dolnym Śląsku. To z pewnością kolejny 

duży krok w kierunku neutralności klimatycznej” 

- podkreśla Pan Piotr Wojtyczka, Wiceprezes 

Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  

XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego  

w Kielcach 

MSPO, to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego. To także 

spotkania biznesowe i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora 

obronnego z różnych kontynentów.  

Kielce, zaraz po targach w Paryżu i Londynie, stają się trzecią stolicą wysta-

wową Europy w przemyśle zbrojeniowym. 

Dolnośląski Klaster Lotniczy, to m.in. Collins Aerospace Wrocław, Metal-

Master z modelem samolotu Flaris LAR 1, jak również przedstawiciele z Wał-

brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" oraz firm FIN, 

Bio-Circle, GrECo. 

Dolnośląski Klaster Lotniczy, którego współzało-

życielem i jednym z Partnerów jest Legnicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., wzięła ak-

tywny udział w XXIX Międzynarodowym Salo-

nie Przemysłu Obronnego w Kielcach. 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od 

29 lat jest miejscem prezentacji największych 

dokonań przemysłu zbrojeniowego z całe-

go świata. 
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Kongres Firm Rodzinnych 
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We wtorek 7 września 2021 r. podczas Międzyna-

rodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kiel-

cach, odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Kla-

stra Lotniczego z przedstawicielami: 

• Morawskiego Klastra Lotniczego, 

• Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, 

• Śląskiego Klastra Lotniczego, 

• Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Prze-
mysłu Obronnego i Lotniczego 

Tematem przewodnim spotkania była rozmowa 

o możliwościach współpracy i wspólnych przy-

szłych projektach klastrów branży lotniczej.  

Spotkanie Dolnośląskiego Klastra Lotniczego 

Prezes naszej Strefy Przemysław Bożek, wziął 

udział 2 września w panelu dyskusyjnym 

"Partnerstwo dla Rozwoju", prowadzonego 

w ramach Kongresu Firm Rodzinnych. 

"Firmy rodzinne opierają się nie tylko na po-

wiązaniach pokoleniowych, ale przede wszyst-

kim na zaufaniu i partnerstwie, które zarówno 

w biznesie, jak i w rodzinie stanowi fundament 

dobrego rozwoju." - podkreślił Przemysław Bo-

żek Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej S.A. 

Kongres Firm Rodzinnych jest wspólnym dzie-

łem środowisk biznesowych, samorządowych 

i akademickich. Jest jedynym i pierwszym na 

Dolnym Śląsku wydarzeniem o tej skali i wadze 

merytorycznej, które adresowane jest do osób 

z całej Polski prowadzących firmy rodzinne, 

przyszłych sukcesorów oraz pracowników tych 

firm.  
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W poniedziałek 6 września br. w siedzibie Le-

gnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszą 

pracę dyplomową” absolwentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Le-

gnicy. Tradycyjnie organizatorem konkursu oraz 

fundatorem nagród w konkursie jest Legnicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  

Rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową”  

Komisja konkursowa w osobach Prezesa Zarządu 

LSSE S.A. Przemysława Bożka, Dziekana Wy-

działu Nauk Technicznych i Ekonomicznych 

PWSZ im. Witelona w Legnicy Daniela Medyń-

skiego, Prodziekana Nauk Technicznych i Ekono-

micznych Krzysztofa Kolbusza oraz Dyrektora 

Departamentu Klastrów i Komunikacji Bernade-

tty Brożyny miała nie lada wyzwanie w wyborze 

najlepszych prac spośród 10 nominowanych.  

Ostatecznie udało się ustalić podium, a pozostałe 

7 prac zostało wyróżnionych. Uroczyste wręcze-

nie nagród nastąpi podczas rozpoczęcia roku aka-

demickiego w Państwowej Wyższej Szkole Za-

wodowej w Legnicy. Wówczas poznamy nazwi-

sko zwycięzcy oraz pozostałych nagrodzonych 

studentów, a także tematy prac dyplomowych.  
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Rozpoczęcie roku szkolnego! 

   WRZESIEŃ 2021 

Wierzymy, że biznes powinien być odpowiedzial-

ny społecznie, dlatego też Legnicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna ufundowała przybory szkol-

ne uczniom polskiej szkoły im. gen. Stanisława 

Maczka w Szczercu na Ukrainie. Dyrekcji szkoły 

życzymy bezpiecznego roku a najmłodszym uda-

nego roku szkolnego, otwartych głów i wysokich 

wyników w nauce!  

Lekcja przedsiębiorczości dla młodzieży z Polski i Ukrainy 

25 sierpnia w ramach współpracy Dolno-

śląskiego Klastra w I Liceum Ogólno-

kształcącym im. Bolesława Krzywouste-

go w Głogowie pracownicy LSSE S.A. 

przeprowadzili lekcję przedsiębiorczości 

dla młodzieży z Polski i Ukrainy pt. 

„Dlaczego warto wybierać polskie pro-

dukty?”. Zajęcia obejmowały zagadnie-

nia związane z czynnikami wpływający-

mi na kondycję gospodarki. Uczniowie 

wzięli również udział w zajęciach prak-

tycznych podczas których przygotowy-

wali kreatywne reklamy wybranych pol-

skich produktów.  

Podczas spotkania Dyrektor szkoły Ja-

nusz Kosałka wręczył Prezesowi LSSE 

S.A. Przemysławowi Bożkowi brązowy 

medal „Bolesław”, jako wyraz wdzięcz-

ności za bardzo dobrą współpracę LSSE 

S.A. ze szkołą.  
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Szanowni Państwo 
 
Często słyszymy, że Czwarta Rewolucja Przemysłowa zmienia naszą rzeczywistość. Ale to nie cała prawda. Przemysł 4.0 two-
rzy nowe rzeczywistości, które współgrają z tą, którą już znamy. Które mogą pomagać w jej rozwoju. 
 
Wirtualna Rzeczywistość (Virtual Reality) i Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality) to przykłady technologii immer-
syjnych zmieniających otaczający nas świat. Dotąd kojarzyły się często z rozrywką. Jednak to zaledwie ułamek możliwości VR 
i AR. Technologie te mogą wydatnie wpływać na efektywność działań biznesowych i przemysłowych. 
 
Jak? 
Tego dowiecie się podczas spotkania z cyklu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0, konferencji „Odkrywamy tajemnice VR & 
AR. Jak technologie immersyjne zmieniają polski biznes?”, która odbędzie się 30 września 2021 roku w godzinach 9:30-
15:00, w Legnicy w Centrum Konferencyjnym Letia Business Center (ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica). 
 
Eksperci z firm technologicznych i przemysłowych, przedstawiciele administracji samorządowej, prelegenci odsłaniający kulisy 
Virtual Reality i Augmented Reality i wielu innych znakomitych gości. 
 
Jak efektywnie wykorzystywać możliwości VR i AR?  
Jak dzięki technologiom immersyjnym przyspieszyć rozwój firmy i zwiększyć jej konkurencyjność?  
Jak zmienia się Human Resources w dobie transformacji cyfrowej?  
Odpowiedzi na te i inne pytania już we wrześniu w Legnicy  

 
 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Wystarczy się zarejestrować. 
Rejestracja na spotkanie 

Dodaj wydarzenie do kalendarza Google 
Dodaj wydarzenie do kalendarza Outlook ICal 

https://forms.gle/uhhM9YFFhqbsuSMW9
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MTdtNmZsNnBrcml2NzI0aGk1YWViMnFkbnIgdGV2bDV2ZGU4YTlpdmx0YnNicW1vZ3JwaThAZw&tmsrc=tevl5vde8a9ivltbsbqmogrpi8%40group.calendar.google.com
https://pracodawcy.pl/wp-content/uploads/2021/09/Odkrywamy-tajemnice-VR-AR-Akademia-Rozwoju-Przemyslu-4-0-1.ics
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Tereny Inwestycyjne 
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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 inwe-

stycji 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. 

https://lsse.eu/strefa-inwestora/
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Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi 

   WRZESIEŃ 2021 

Więcej informacji na stronie szkoły: LINK 

http://www.zsz.ehost.pl/
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy  

   WRZESIEŃ 2021 

Więcej informacji na stronie uczelni: LINK 

OFERTA EDUKACYJNA DKE 

http://rekrutacja.pwsz.legnica.edu.pl/
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie  

   WRZESIEŃ 2021 

Więcej informacji na stronie uczelni: LINK 

OFERTA EDUKACYJNA DKE 

https://www.pwsz.glogow.pl/ruszyl-nabor-na-nowy-kierunek-studiow/
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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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