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Konferencja pn. „Od Edukacji do Biznesu”
W dniu 21.10.2021 r. odbyła się konferencja pn.
„Od Edukacji do Biznesu”, w której udział wzięli
m.in. Przemysław Bożek – Prezes LSSE S.A.,
Marzena Machałek – Wiceminister, Wojciech
Murdzek – Wiceminister, Dorota Czudowska –
Senator RP oraz liczni dyrektorzy szkół i uczelni

wyższych, przedstawiciele jednostek samorządowych, firm i doradcy zawodowi. Konferencja
została zorganizowana w ramach działań Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, której celem
było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami edukacji
i biznesu.

W trakcie konferencji, do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego przystąpiły przedsiębiorstwa
Human Partner, Vitbis oraz instytucja edukacyjna: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Zawiązane dwustronne umowy partnerskie są efektem wielotygodniowych rozmów i spotkań przedstawicieli
Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
w czasie konferencji wręczyła statuetkę z okazji
jubileuszu 20-lecia funkcjonowania przedsiębiorstwa Gates na terenie LSSE.
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Konferencja „Od Edukacji do Biznesu” to nie
tylko wygłaszane prezentacje i stoiska reklamowe, to również dialog pomiędzy otoczeniem biznesu i edukacji. W trakcie konferencji odbył się
panel dyskusyjny pt. „Działania sektora edukacji i
biznesu wspomagające ścieżkę zawodową absolwentów szkół”. Panel dyskusyjny został podzielony na dwie części. Pierwsza poświęcona była
edukacji na poziomie akademickim, a panelistami
byli: Wojciech Murdzek – Wiceminister Edukacji
i Nauki, Przemysław Bożek – Prezes LSSE S.A.,
dr inż. Daniel Medyński – Dziekan Wydziału
Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im.
Witelona w Legnicy, Paweł Korzeń – Dyrektor
Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie.

Druga cześć skierowana została do szkół podstawowych oraz szkół o kształceniu zawodowym,
a udział w niej wzięli: Tadeusz Krzakowski –
Prezydent Miasta Legnicy, Adam Kijak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiadrowie, Joanna
Pustelnik – specjalista ds. personalnych firmy
Viessmann Legnica, Agnieszka Markiewicz Menadżer ds. Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Podczas trwającej konferencji, oprócz wystawionych
stoisk informacyjnych firm i instytucji edukacyjnych,
była możliwość wysłuchania krótkiej prezentacji:
Gates Corporation, Collins Aerospace, HMT Heldener Metalltechnik Polska, HTC Polska, Lear Corporation, Sitech Volkswagen Group Components, SQD
Alliance, Viessmann Legnica, Vitbis, Winkelmann
Legnica oraz Politechniki Wrocławskiej Filia w Le-

gnicy.
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Zakończenie budowy drogi i chodnika w podstrefie Legnica
W dniu 08.10.2021 roku, LSSE S.A. dokonało
odbioru końcowego roboty budowlanej pn.
„Budowa chodnika oraz oświetlenia ulicznego na
drodze wewnętrznej na terenie LSSE podstrefa
Legnica”.
Jest to kolejny etap budowy przejazdu kolejowego łączącego podstrefę Legnica i Legnickie Pole
oraz przystanku kolejowego na terenie podstrefy
LSSE Legnica. W ramach inwestycji wykonano
chodnik z kostki betonowej o pow. 160 m2 oraz
sześć latarni ulicznych z przyłączem energetycznym oraz szafką oświetleniową. Koszt inwestycji
to 101 000 zł brutto.

20-Lecie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

12 października Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie świętował 20-lecie istnienia połączone
ze świętem nadania imienia Orląt Lwowskich
Technikum przy ulicy Wojska Polskiego. Wydarzenie było dobrą okazją do podsumowania działalności szkoły, omówienia sukcesów oraz chwili
refleksji.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. była jednym
z „ojców chrzestnych” nowego sztandaru szkoły. Zarząd
LSSE S.A., podkreślając rangę jubileuszu, wyraża ogromną
nadzieję związaną z nowym Patronem Technikum. Cieszymy
się, że Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, jako prężnie

działająca placówka edukacyjna, jest partnerem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Życzymy dalszych sukcesów!
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Wyłonienie laureatów konkursu "Najlepsza Praca
Dyplomowa"
Na Wydziałach Nauk Społecznych i Technicznych Uczelni
Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz Zamiejscowym
Uczelni Jana Wyżykowskiego w Lubinie wyłoniono laureatów konkursu „Najlepsza Praca Dyplomowa", ogłoszonego przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny LSSE S.A.
Komisja konkursowa, w skład której weszli Przemysław
Bożek – Prezes LSSE S.A., dr Jan
Walczak – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych UJW w Polkowicach, dr inż. Anna Wojciechowicz – Dziekan Wydziału Zamiejscowe-go, Filia UJW w
Lubinie, dr Miłosz Czopek – Pełnomocnik rektora ds. Dydaktycznych oraz Bernadetta Brożyna – Dyrektor Departamentu Klastrów i Komunikacji, spotkała się we wtorek, 12
października br.

Po prezentacji, wyłoniono trzy najlepsze prace, dla Wydziału
Nauk Społecznych i Technicznych oraz osobno dla Wydziału
Zamiejscowego. Dodatkowo, przyznano wyróżnienia. Wartym podkreślenia jest fakt, że każda z prac może mieć lub już
ma swoje zastosowanie w przemyśle.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Polsko–Saksońskie Forum Gospodarcze
Wydarzenie odbyło się 14.10.2021 r., na Zamku Topacz
w Ślęzie. Forum to cykliczne spotkania sektora biznesu,
nauki, otoczenia biznesu i administracji regionalnej, podczas których poruszane są tematy istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz dwustronnej współpracy
dolnośląsko-saksońskiej.

Wydarzenie odbyło się w regionie już po raz XIV. Otworzyli je Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko oraz Minister Gospodarki, Pracy i Transportu Wolnego Państwa Saksonia - Martin Dulig.

Str. 5

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

LISTOPAD 2021

25. Jubileusz Związku Pracodawców Polska Miedź
14 października br., Związek Pracodawców Polska Miedź świętował 25. Jubileusz swojego istnienia. LSSE S.A. miała
przyjemność uczestniczyć w tej wyjątkowej uroczystości.

Podczas wydarzenia, Prezes Zarządu
LSSE S.A., Przemysław Bożek złożył, na
ręce Prezes Beaty Staszków jubileuszową
statuetkę wraz z serdecznymi gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów.
Jeszcze raz dziękujemy Pani Prezes
oraz całemu zespołowi za zaangażowanie i ogrom pracy włożony w rozwój
naszego regionu.

Warsztaty grupy roboczej „Produkcja”

25 października, odbyły się warsztaty
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST
-PARK" - liderów Dolnośląskiego
Klastra Motoryzacyjnego grupy roboczej

„PRODUKCJA”.

Tematem

warsztatów było „Wykorzystanie systemów wizyjnych w zapewnieniu jakości procesu i wyrobu".

Celem organizowanych warsztatów jest zapoznanie właścicieli procesów z możliwością wsparcia nadzoru nad jakością procesu i wyrobu poprzez wykorzystanie systemów wizyjnych, zautomatyzowanych systemów kontroli sekwencji, wykorzystania systemów wizyjnych przy wdrażaniu nowych pracowników oraz opracowywaniu sekwencji prac montażowych w celu
minimalizacji ryzyka i błędów.
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Rozpoczęcie roku akademickiego w Politechnice
Wrocławskiej - Filia w Legnicy

W piątek 29 października 2021 r., odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w Politechnice Wrocławskiej - Filia w Legnicy, w której
udział wziął Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Przemysław Bożek.

Podczas spotkania podpisano trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy LSSE S.A., Politechniką Wrocławską i Viessmann Legnica. To początek owocnej współpracy.
Studentom życzymy sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu!

Spotkanie Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego
04.11.2021 roku w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. odbyło się spotkanie Rady Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, którego gospodarzem był
Prezes LSSE Przemysław Bożek. W trakcie spotkania zo-

stał wyłoniony nowy przewodniczący - Rady Dr inż. Tadeusz Lewandowski, obecny dyrektor Politechniki Wrocławskiej - Filia w Legnicy. Ponadto, w spotkaniu brali udział
członkowie Rady Klastra: Paweł Kurtasz, Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVESTPARK", Bernadetta Brożyna, Dyrektor Departamentu Klastrów LSSE, Daniel Kowalski z firmy 5sautomate, Sebastian Chrzanowski z firmy TROAX oraz Cezary Brzozowski z firmy VIA Technika Obróbki Powierzchniowej.
Spotkanie pozwoliło na wymianę cennych uwag i doświad-

czeń związanych z aktualną sytuacją branży automotive.
Dyskutowano również o przyszłości i nowych wyzwaniach
dla Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego.
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Kolejny Partner Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego!
W dniu 4 listopada 2021 r., do Dolnośląskiego
Klastra Edukacyjnego, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., przystąpiła Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi.
W uroczystym podpisaniu deklaracji przystąpie-

nia udział wzięli m.in.: Prezes LSSE S.A. Przemysław Bożek, Prezes Zarządu Fundacji Pani
Anna Gomułka oraz Dyrektor Departamentu Klastrów Bernadetta Brożyna.
Jesteśmy przekonani, że rozpoczynająca się współpraca zaowocuje w rozwój polskiej wsi, jako miejsca o ogromnym
potencjale ludzkim i przyrodniczym, ale również podtrzyma tradycyjne rodzinne wartości.

Seminarium Przemysłowe w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy był 4 listopada 2021 r. organizatorem Seminarium Przemysłowego, w którym w ramach współpracy, udział wzięła Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. reprezentująca Dolnośląski Klaster Lotniczy, który także był reprezentowany przez firmę Collins Aerospace Wrocław.
Przedstawiciele Collins Aerospace, jednego z największych globalnych graczy w branży lotniczej, w bardzo w interesujący sposób
przedstawili naszym słuchaczom profil działalności firmy oraz
oczekiwania względem kandydatów do pracy.
Tego typu spotkania z pewnością wzmacniają współpracę jednostek

edukacyjnych z przemysłem, dzięki przyczyniając się do efektywnego kształcenia studentów na kierunkach inżynierskich.
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Lorien Engineering Solutions dołączył do Dolnośląskiego
Klastra Motoryzacyjnego

Lorien Engineering Solutions jest wielobranżową firmą inżynieryjną wspierająca Klientów z sektora przemysłowego,
w zakresie usług konsultingowych, projektowych oraz szeroko rozumianego zarządzania inwestycjami.
Przystąpienie do struktur Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego wynika z faktu, iż od wielu lat nasze doświadczenie oraz
zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju firm należących do kluczowych producentów sprzężonych w globalnym łańcuchu dostaw w branży automotive. Do tej pory mieliśmy przyjemność pracować z takimi podmiotami jak Umicore, 3M, Faurecia, Bridgestone, CNH Industrial, PGW, czy Organica-Car a portfolio innych firm z branży przemysłowych sukcesywnie
się powiększa.
Nadrzędnym celem przystąpienia Lorien do struktur DKM jest dalsze poszerzanie wiedzy o tym dynamicznie rozwijającym
się sektorze produkcji przemysłowej, jakim jest Automotive. Nasze doświadczenia we wspomaganiu opracowywania technologii produkcji wspiera rozwój elektromobilności, co przyczynia się do podniesienia komfortu życia nas wszystkich oraz
zapewni „zieloną” przyszłość dla następnych pokoleń. Patrząc dalej, wspierać chcemy rozwój rynku przemysłowego zarówno pod kątem elektromobilności, jak i racjonalnego bilansu energetycznego naszych Klientów, co może pomóc w dążeniu do
Neutralności Klimatycznej 2050.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.lorienengineering.com
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Serdecznie zapraszamy do udziału w Legnickim Spotkaniu Biznesu pn. „Wyzwania dla firm w XXI wieku”, które odbędzie się 18.11.2021 r. w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica).
Jeżeli chcesz spotkać w jednym miejscu osoby, firmy oraz instytucje, które chcą, tak jak Ty, skuteczniej i sprawniej rozwiązywać bieżące problemy, poszukiwać nowych możliwości oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe w Polsce oraz 19 krajach
na świecie, to koniecznie musisz być na naszym wydarzeniu!
Dla kogo przeznaczone jest wydarzenie?:
• dla Firm z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• dla Firm produkcyjnych oraz usługowych,
• dla Firm, które chcą zaistnieć w branży e-commerce,
• dla wszystkich Przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć swoje biznesy przed negatywnymi skutkami pandemii Covid19.

Zapisy oraz agenda spotkania dostępne są na stronie: https://legnica.partnerskiekb.pl
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Uczelnia Jana Wyżykowskiego należąca do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., wraz z Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. zapraszają na konferencję pn. "Konferencja Naukowa - Innowacyjność w przemyśle miedziowym".
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezes Zarządu KGHM Marcin Chludziński oraz Krzysztof Kubów Sekretarz Stanu
KPRM.
Termin: 18 listopada 2021
Czas trwania: 9.00 - 15.00

Celem konferencji jest propagowanie innowacyjnych osiągnięć związanych z przemysłem miedziowym. Okręg polkowickolubiński jest miejscem dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz prac badawczych i projektowych, związanych z rozwojem
przemysłu miedziowego. Efektem konferencji będzie wydanie monografii w języku angielskim.
Warto zaznaczyć, że udział w konferencji jest bezpłatny, jednak z uwagi na pandemię, ilość miejsc została ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie:
https://konferencje.ujw.pl/cbj/
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Efektywność energetyczna i klimatyczna, redukcja śladu węglowego stają się coraz ważniejszymi czynnikami konkurencyjności
inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz regionów. Warto się odpowiednio wcześnie przygotować, rozmawiając na te tematy. Dlatego, w imieniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, lidera Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego oraz firmy Siemens
zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line:
Efektywność energetyczna i środowiskowa - konkurencyjność przedsiębiorstw
Będzie można posłuchać doświadczeń eksperta, jak efektywnie do tego wyzwania podejść oraz zadać nurtujące Państwa pytania.
TERMIN: 23.11.2021, godzina 10:00
W trakcie e-szkolenia będą omówione następujące zagadnienia:
Efektywność energetyczna przedsiębiorstw produkcyjnych – Jak efektywnie przejść przez transformację energetyczną i przygotować się na wyzwania wynikające z regulacji UE dotyczących redukcja śladu węglowego, dekarbonizacji.

Będziemy rozmawiać na temat aktualnych i przyszłych trendów w obszarze energii oraz prezentować podejście i podawać przykładowe rozwiązania, które mają za cel uniezależnić przedsiębiorców od rosnących cen energii elektrycznej.
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Rejestracja pod adresem: zysk@lsse.eu
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy
zaprasza na szkolenia

Partner Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy za-

prasza 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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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
mieszkają 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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Human Partner

Human Partner Sp. z o.o. – jest wiodącą firmą szkoleniowo – doradczą, która od 2009 roku świadczy wysokiej jakości usługi
szkoleniowe dla pracowników oraz liderów firm za pomocą technologii cyfrowych (m.in. symulacji VR). Firma oferuje szkolenia z zakresu m.in. zarządzania zespołami, przywództwa, komunikacji menadżerskiej, delegowania zadań pracownikom, obsługi
klienta oraz negocjacji. Konsultanci spółki zajmują się również doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na tworzenie i wdrożenie innowacyjnych projektów biznesowych.
Human Partner specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych i kompleksowych programów rozwojowych dla pracodawców
(szkolenia, doradztwo, mentoring) w formule hybrydowej lub cyfrowej. Dowodem jakości świadczonych usług było zdobycie
międzynarodowej nagrody VET Excellence Award 2018, przyznawanej przez Komisję Europejską za najlepszy program szkoleniowy w Europie w kategorii „Training at Work”. Firma Human Partner należy do międzynarodowej sieci Pact for Skills, stworzonej przez Komisję Europejską, mającej na celu popularyzowanie uczenia się przez całe życie wśród pracowników i pracodawców w UE.
Human Partner jest zaangażowana w tworzenie i rozwój ekosystemu innowacji technologicznych w obszarze edukacji. Od
2016 r. jest członkiem klastra skupiającego polskie firmy technologiczne – ITCorner. Natomiast od 2020 r. wspiera w naszym
kraju rozwój oddziału (chaptera) międzynarodowej organizacji VRARA Association, zrzeszającej czołowych dostawców wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (Oculus – Facebook, Google, HTC, Amazon, i inne). Prezes zarządu firmy jest członkiem
Sektorowej Rady ds. usług rozwojowych oraz Podgrupy roboczej ds. kompetencji cyfrowej działającej w ramach Grupy ds.

sztucznej inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Więcej informacji na stronie Human Partner: LINK
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KGHM ZANAM

Obecnie KGHM ZANAM poszukuje pracowników na następujące stanowiska pracy:

1. Samodzielny Pracownik ds. Przygotowania Produkcji – praca w Legnicy (PO)
2.

Elektromonter Maszyn i Urządzeń – praca w Polkowicach (TG/GM)

3.

Frezer CNC – praca w Polkowicach

4.

Ślusarz – mechanik pod ziemią (TS)

5.

Starszy Specjalista Pozyskiwania Projektów Zewnętrznych (ZI)

6.

Spawacz – ślusarz – praca w Głogowie (ZT/TE)

7.

Spawacz – praca w Polkowicach (ZG/GP)

8.

Specjalista Konstruktor Mechanik – praca w Polkowicach

9.

Specjalista Technolog – praca w Polkowicach (TG/GA)

Więcej informacji na stronie KGHM ZANAM: LINK
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Zakład Produkcji Katalizatorów BASF

Zakład Produkcji Katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej jest najnowocześniejszym obiektem tego typu należącym do
firmy BASF w Europie.
W 1975 roku firma BASF zapoczątkowała rozwój pierwszych katalizatorów dla samochodów modelowych. Rok później, wprowadzono drugą istotną innowację: nowoczesny katalizator trójfunkcyjny, który w chwili obecnej może zneutralizować do 90%
węglowodorów (HC), tlenku węgla (CO) i tlenku azotu (NOx) – substancji wytwarzanych przez silniki samochodowe. Od początku swojego istnienia, technologia trójfunkcyjnej katalizy przyczyniła się do neutralizacji 1 mld ton węglowodorów (HC),
tlenku węgla (CO) i tlenku azotu (NOx), zapobiegając wydostaniu się ich do atmosfery.

Fabryka katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej to największy, należący do BASF, zakład produkcji katalizatorów w Europie.
Inwestycja o wartości 150 mln euro, została uruchomiona w 2014 roku, umożliwiając nam podwojenie produkcji katalizatorów
na Starym Kontynencie. Głównym celem prowadzonej przez nas działalności jest pomaganie klientom - producentom samochodów - w spełnianiu coraz surowszych norm emisji spalin.
W tym momencie, w zakładzie pracuje 10 linii produkcyjnych. W trakcie ostatniej rozbudowy zakład powiększył się o około
14 000 metrów kwadratowych – czyli o ponad 50% obecnego obszaru produkcyjnego, tworząc nowe miejsca pracy w regionie
Dolnego Śląska. Obecnie nasz zespół liczy ponad 500 osób.
Fabryka katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej jest najnowocześniejszym obiektem tego typu, należącym do firmy BASF,
w Europie. Katalizatory BASF są dostarczane do firm w całej Europie. Rosnące zapotrzebowanie na produkty sprawia, że pra-

gniemy dalej rozwijać naszą działalność w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie Partnera: LINK
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Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich—
Oddział w Częstochowie, które od 26 maja 2021 r. jest członkiem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.
Towarzystwo w dniu 18 czerwca 2021 r. zorganizowało „Bieg Orląt”, aby upamiętnić bohaterską walkę dzieci o wyzwolenie
polskiego Lwowa oraz uczcić pamięć „Orląt Lwowskich”. Udział w biegu wzięło 500 uczniów w wieku 9-10 lat.

Więcej informacji na stronie Partnera: LINK
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Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
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Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonardo da Vinci
w Głogowie
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi
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Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie

Więcej informacji na stronie szkoły: LINK
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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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