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Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0.
30 września w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej S.A. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 pn. „Odkrywamy
tajemnice VR & AR. Jak technologie immersyjne zmieniają polski biznes?”.
Prezes Zarządu LSSE S.A. Przemysław Bożek
powitał gości wydarzenia oraz podkreślił istotną rolę Przemysłu 4.0 również dla rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Podczas spotkania omawiane były najważniejsze
kwestie związane z przyszłością gospodarki cyfrowej. Dodatkowo można było poznać nowe możliwości, technologie oraz programy determinujące funkcjonowanie i rozwój
przedsiębiorstw. Organizatorem konferencji był Związek
Pracodawców Polska Miedź.

Forum Wspólnie dla Przyszłości

W niedzielę 26 września Prezes LSSE S.A. Przemysław Bożek wziął udział w VII Forum Wspólnie dla Przyszłości, podczas którego uczestniczył w panelu „Przyszłość Polski na arenie międzynarodowej”.
Wzięli w nim również udział: Paweł Jabłoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pełnomocnik Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza; Karolina Wanda Olszowska – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie; Edgar Kobos – Młodzieżowy Delegat do ONZ; dr Adam Eberhardt – Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich; Artur Beck –
Organizator – TOGETAIR, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei; dr Karol Gac – moderator (Redaktor Naczelny Portalu DoRzeczy.pl).
Forum Wspólnie dla Przyszłości jest wydarzeniem, które ma charakter otwarty i jest skierowane do młodzieży, wywodzącej się z patriotycznego, wolnościowego i propaństwowego trzeciego sektora.
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Rozpoczęcie roku akademickiego w Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
Prezes Przemysław Bożek wraz z Wiceprezesem Ryszardem Wawryniewiczem reprezentowali LSSE S.A. podczas Rozpoczęcie roku akademickiego
w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Przemysław Bożek wręczył
nagrody dla najlepszych studentów w
konkursie organizowanym przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny pn."Najlepsza
praca dyplomowa".
I miejsce otrzymała Joanna Rylska
za
pracę
dyplomową
pt:
„Doskonalenie systemu kontroli jakości
procesu produkcji trójnika bezołowiowego na przykładzie przedsiębiorstwa branży grzewczej”. II miejsce otrzymał Kamil
Horodyński za pracę dyplomową pt:
„System monitoringu wizyjnego hali
produkcyjnej z wykrywaniem wtargnięcia”. III miejsce otrzymała Renata Wójcik za pracę dyplomową pt: „Koncepcja
start up jako model biznesu w sektorze
rolnictwa – analiza warunków i rekomendacje jego rozwoju”. Ponadto siedem

osób otrzymało wyróżnienia.
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów w realizacji
planów edukacyjnych, zawodowych, jak
również osobistych. Wszystkim studentom rozpoczynającym nowy rok akade-

micki życzymy wielu sukcesów oraz
radości w zdobywaniu wiedzy, a kadrze dydaktycznej oraz wszystkim
pracownikom PWSZ w Legnicy - wytrwałości w codziennej pracy oraz satysfakcji z dzielenia się wiedzą ze studentami.

Aeromixer przyciągnął przedstawicieli branży lotniczej
Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Przemysław Bozek z
ramienia współorganizatora uczestniczył w przywitaniu oraz otwarciu drugiego międzynarodowego spotkania
firm produkcyjnych sektora lotniczego,
cywilnego i obronnego Aeromixer 2021.
Civil & Military Aeromixer, to
jednodniowe międzynarodowe spotkanie
networkingowe oparte na softwarze B2BSmartMixer, podczas którego spotykają
się firmy dostawców i producentów branży lotniczej. Ideą Aeromixer’a jest bazowanie na strukturze „speed dating”, czyli
„szybkich randek”. Wydarzenie to zrzesza
firmy produkcyjne i usługowe z branży
lotniczej, zarówno polskie jak i zagraniczne, które chcą przedstawić swoją firmę w
celu nawiązania strategicznych kontaktów
biznesowych, dzięki którym możliwa
będzie realizacja nowych projektów oraz
wspólnych przedsięwzięć, czy też nowych
inwestycji w Polsce.
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LSSE S.A. wzięła udział w Legnickim Dniu Rodziny
malowanie twarzy, dmuchańce, wata
cukrowa, popcorn, zabawy taneczne i
ruchowe na świeżym powietrzu.
Dzięki firmom sponsorującym wydarzenie oraz bezinteresownemu wsparciu ludzi dobrej woli Legnicki Dzień Rodziny okazał się dobrą
rozrywką na pożegnanie lata, tym bardziej, że pogoda dopisała. Zadowolenie uczestników imprezy wskazywało
na to, iż „Legnicki Dzień Rodziny”
wpisze się na stałe do kalendarza imprez lokalnej społeczności.

19 września br. przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. uczestniczyli w pierwszej edycji „Legnickiego Dnia Rodziny” organizowanego przez organizacje poza-

rządowe działające na rzecz rodziny.
LSSE S.A. była partnerem wspierającym to wydarzenie.
W legnickim parku miejskim na
rodziny z dziećmi czekała moc atrakcji tj.

Mistrzostwa Powiatu Jaworskiego w kolarstwie górskim
2 października 2021r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Jaworskiego w kolarstwie górskim organizowane przez
Szkołę Podstawową im. J. Kusocińskiego w Wiadrowie.
Udział w zawodach wzięło
ok.50 osób w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Trasa, którą należało przejechać,
była zróżnicowana pod względem długości oraz trudności, a przede wszystkim
predyspozycji zawodników.
Warto podkreślić też walory
kulturowo-historyczne miejsca, ponieważ zaplanowane przejazdy przebiegały
przy grodzisku, które prawdopodobnie
należało do plemienia Trzebowian.
Dodatkowy charakter impreza
zyskała dzięki wsparciu sponsorów, którzy ufundowali rozmaite nagrody, a dzięki temu każdy z uczestników wyścigu
dostał upominek.
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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
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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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.
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ul. Rycerska 24
59-220 Legnica
tel.: +48 76 727 74 70
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