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Ogólnopolska Konferencja Naukowa  
pn. „Innowacyjność w Przemyśle Miedziowym” 

  

 18.11.2021 r., Prezes Legnickiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przemysław 
Bożek, wziął aktywny udział w Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej pn. „Innowacyjność  
w Przemyśle Miedziowym”. Celem konferencji 
było propagowanie innowacyjnych osiągnięć 
związanych z przemysłem miedziowym. Okręg 
polkowicko-lubiński jest miejscem dynamicznego 
rozwoju gospodarczego oraz prac badawczych  
i projektowych związanych z rozwojem tego 
przemysłu. Końcowym efektem konferencji 
będzie wydanie monografii w języku angielskim. 

Pierwsze posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego  
przy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. 

  

 25.11.2021 r., w Legnickiej Specjalnej  
Strefie Ekonomicznej S.A., jej prezes - Przemysław  
Bożek - zainaugurował pierwsze posiedzenie Rady 
Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Rada ta liczy 21 
członków, a w jej skład wchodzą przedstawiciele 
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST),  
Przedsiębiorców oraz Wojewódzkich Rad Dialogu 
Społecznego. Celem działania RROG jest  
przedstawianie opinii i wniosków w sprawach  
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej 
na tym terenie oraz proponowanie działań na rzecz 
poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Rada może przedstawiać 
władzom JST, położonych na obszarze, swoje dzia-
łania, a także  rekomendacje w zakresie aktywności, 
które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyj-
ności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002529041129&__cft__%5B0%5D=AZUWPY08Q1MA8cBQt8AtU6jn8S77chlXeClop3doLyfU_Xl-Jh-k9NAPqZvhPycxjci6T45P901GTpHUuWqNEMt-zwfiq0xTXbHi3lUKzvMI6RGPqgl9tMRxy5T-gFYPrj74ft11f8GpdCuVPy1JaqEjL7eAG1Zm_aaLR0GeHh7ji1prqKT6Yx98iG5Q
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002529041129&__cft__%5B0%5D=AZUWPY08Q1MA8cBQt8AtU6jn8S77chlXeClop3doLyfU_Xl-Jh-k9NAPqZvhPycxjci6T45P901GTpHUuWqNEMt-zwfiq0xTXbHi3lUKzvMI6RGPqgl9tMRxy5T-gFYPrj74ft11f8GpdCuVPy1JaqEjL7eAG1Zm_aaLR0GeHh7ji1prqKT6Yx98iG5Q
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Gmina Chojnów  

Laureatem Konkursu „Grunt na Medal” 

 02.12.2021 r., w Warszawie, podczas uroczy-
stej gali, prezes PAIH Krzysztof Drynda, wspólnie  

z marszałkami województw, przedstawicielami Mi-
nisterstwa Rozwoju i Technologii oraz kierownic-
twem COIE, wręczył nagrody szesnastu laureatom 

„Gruntu na Medal”. Gmina Chojnów znalazła się  
w ich gronie. Jesteśmy przekonani, że ten tytuł pod-
kreśli atrakcyjność terenów inwestycyjnych dedyko-

wanych działalności przemysłowo-produkcyjnej,  
a także  zapewni większe zainteresowanie potencjal-
nych inwestorów. Jeszcze raz gratulujemy Gminie 

Chojnów tego zaszczytnego tytułu! 

 

EXPO 2020 Dubai 

 W dniach 05.12-08.12.2021 r., delegacja 
LSSE oraz współpracujących ze Strefą przedsiębior-

ców, wzięła udział w targach EXPO w Dubaju. Na-
szą misją, jako strefy ekonomicznej, jest pomoc  
w rozwoju firm, a także urozmaicanie ekonomiczne 

regionu. Głównym celem udziału samorządu Dolne-
go Śląska i dolnośląskich przedsiębiorców na EXPO 
2020, było wykorzystanie szansy na rozwój regionu, 

a także lokalnych firm oraz budowanie trwałych rela-
cji handlowych i w zakresie współpracy naukowej. 
Równie istotne jest wzmocnienie kontaktów gospo-

darczych Polski z gospodarzem wydarzenia – Zjed-
noczonymi Emiratami Arabskimi i całym regionem 
Bliskiego Wschodu. 
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Spotkanie zarządu LSSE i członków Dolnośląskiego Klastra Lotniczego  

z zarządem MetalMaster 

 06.12.2021 r., w Podgórzynie, odbyło się 
spotkanie zarządu LSSE i członków Dolnośląskiego 

Klastra Lotniczego z zarządem MetalMaster  
– Sylwią Ładzińską oraz Rafałem Ładzińskim. Pań-
stwo Ładzińscy są twórcami nowoczesnego, lekkie-

go samolotu Flaris LAR 1. Maszyna jest w pełni pol-
skim produktem i już wzbudza spore zainteresowa-
nie poza granicami kraju. Na spotkaniu poruszane 

były kwestie m.in. promocji firmy oraz samolotu, 
aby pomóc w spełnieniu ich potencjału. Przy odpo-
wiednim wsparciu, konstrukcja Państwa Ładzińskich 

może w niedalekiej przyszłości być wykorzystywana 
przez wiele podmiotów w Polsce i za granicą. 

 

Wyłonienie laureatów konkursu pn. „Najlepsza Praca Dyplomowa” 

 09.12.2021 r., w naszej siedzibie odbyło się 
spotkanie, podczas którego wyłoniono laureatów 
konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Klaster 
Edukacyjny na „Najlepszą pracę dyplomową” na Po-
litechnice Wrocławskiej. Komisja konkursowa  
w składzie: Prezes Zarządu LSSE S.A. - Przemysław 
Bożek, Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Go-
spodarką, Dyrektor Filii Politechniki Wrocławskiej  
w Legnicy - dr inż. Tadeusz Lewandowski, Prodzie-
kan Wydziału Mechanicznego dr inż. Artur Górski, 
Prorektor ds. studenckich PWr, pracownik Wydziału 
Mechanicznego dr inż. Piotr Górski, Dyrektor Depar-
tamentu Klastrów Bernadetta Brożyna - miała nie 
lada wyzwanie. Po burzliwych obradach udało się 
wybrać 3 zwycięzców! Prace były na tyle dobre,  
że dodatkowo wyróżniono jeszcze 3 osoby. Prace 
dyplomowe poruszały tematykę przemysłu i techno-
logii, a wiele z nich napisano we współpracy z firma-
mi strefowymi oraz z Klastrów. 

https://www.facebook.com/politechnika/?__cft__%5b0%5d=AZVU9mzxgpk9KrZRI7zaLkMQHPebLpqrErzQxdNpk-A9JiHbfmbRWbmU7FG7bNOd9g-222uK1cVRyzrF3HLnalgd34obXliyFD5EPolIJDGl87yRtwoiyizgh67YYWLV-CqQSG-cqZi-A9XPPNcOmszT&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/politechnika/?__cft__%5b0%5d=AZVU9mzxgpk9KrZRI7zaLkMQHPebLpqrErzQxdNpk-A9JiHbfmbRWbmU7FG7bNOd9g-222uK1cVRyzrF3HLnalgd34obXliyFD5EPolIJDGl87yRtwoiyizgh67YYWLV-CqQSG-cqZi-A9XPPNcOmszT&__tn__=kK-R
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Przekazanie decyzji o wsparciu spółki OSI Poland Foodworks 

   GRUDZIEŃ 2021 

 06.12.2021 r., w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., odbyło się uro-
czyste wręczenie decyzji o wsparciu dla spółki OSI Poland Foodworks. 

 

Współpraca LSSE S.A oraz firmy OSI umożliwi zrealizowanie inwestycji w miejscowości 
Chróścina, która wpłynie na rozwój regionu - w szczególności powiatu górowskiego. Działania 
firmy przyczyniają się do długotrwałej stabilności rolnictwa, poprzez skupowanie wyrobów  
mięsnych od lokalnych producentów. 
 
- Przemysław Bożek, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

 OSI Poland Foodworks sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład amerykańskiego koncernu 
OSI Group, założonego w 1909 r. w Stanach Zjednoczonych, będącego pierwszym dostawcą  
świeżej, zmielonej wołowiny do marki McDonald’s. OSI Group to globalny koncern posiadający 
ponad 65 zakładów produkcyjnych w 17 krajach, zatrudniający ponad 20 tysięcy pracowników. OSI 
Poland Foodworks sp. z o.o. zlokalizowana w Chróścinie, w powiecie górowskim, zajmuje się pro-
dukcją mięsa wołowego wysokiej jakości. Spółka jest znaczącym dostawcą wołowiny na rynku kra-
jowym oraz międzynarodowym dla sieci spożywczych, sieci restauracyjnych, sektora HoReCa oraz 
zakładów przetwórczych z branży mięsnej. OSI Poland Foodworks sp. z o.o. planuje realizację pro-
jektu mającego na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu. 

Realizacja inwestycji pozwoli nam na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu o 50%, 
a zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli jednocześnie zoptymalizować koszty produkcji, 
zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne oraz znacznie poprawić warunki pracy naszych 
pracowników.  
 
- Adrian Piotrowski, Dyrektor Zarządzający OSI Poland Foodworks sp. z o.o. 
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Przekazanie decyzji o wsparciu dla spółki  
Viessmann Technika Grzewcza sp. z o.o. 

   GRUDZIEŃ 2021 

 09.12.2021 r., w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., odbyło się uro-
czyste wręczenie decyzji o wsparciu dla spółki Viessmann Technika Grzewcza. To kolejne ważne 
wydarzenie w historii firmy, która stale umożliwia nowym podmiotom rozwój oraz jest platformą 
biznesowo-ekonomiczną do powstawania inwestycji. 

 Viessmann Technika Grzewcza sp. z o.o. zlokalizowana w Legnickiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej istnieje od ponad 20 lat. W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz  
ekspansją produkcji pomp ciepła, została podjęta decyzja o budowie nowego zakładu  
produkcyjnego, w którym będą produkowane, przede wszystkim, pompy ciepła dla klientów  
indywidualnych i instytucjonalnych oraz, jak dotychczas, komponenty wchodzące w skład pomp  
i innych urządzeń grzewczych. 

Planujemy wybudować zakład blisko 4 razy większy niż nasz obecny. Powstanie on na gruncie 
o powierzchni ponad 17 ha, zakupionym od Miasta Legnica na terenie byłego lotniska. Jest to  
największa inwestycja w historii grupy Viessmann.” 
- dr inż. Tomasz Tomczak, Prezes Zarządu Spółki. 
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Czwarta konferencja Dolnośląskiego Klastra Lotniczego 

   GRUDZIEŃ 2021 

 „Współpraca. Rozwój. Badania. Innowacje”  
– pod takim hasłem przebiegała czwarta konferencja 

Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, która odbyła się 
14.12.2021 r..  Celem wydarzenia było budowanie rela-
cji pomiędzy Partnerami klastra, dzielenie się wiedzą  

i doświadczeniem. W tym roku każda firma i organiza-
cja miała możliwość zaprezentowania swoich prac ba-
dawczo-rozwojowych, ale też wskazania swoich po-

trzeb. Uczestnicy konferencji poznali również strategię 
Dolnośląskiego Klastra Lotniczego wraz z planami  
Stowarzyszenia na 2022 rok. 

Nowi partnerzy Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego 

 Nasze klastry stale się powiększają, a tym sa-
mym rozwijają sieć kontaktów partnersko-biznesowych 
dla firm! Najlepszym dowodem na to są dzisiejsze spo-
tkania. Do Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej przystąpili: 
- firma 5sautomate sp. z o.o., 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu, 
- Szkoła Podstawowa W Jerzmanowej ,  
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujeździe 
Górnym,  
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej  
w Chojnowie. 
Wszystkich nowych partnerów witamy na pokładzie  
i życzymy wielu sukcesów! 

https://www.facebook.com/5sautomate/?__cft__%5b0%5d=AZWJ2BRwJwGOK06pORp7X-wzkcwXiEcyhbBvllzvL3EHtEKoDB6T4Pj1Lk2CV-IpZpQOW5i4JPnIvkJFzQOiLrukp5nWAODFwhcGkG1u0UGaPRQIXX2Y0_q1yj6UT4PB68R8Yy_KJc12DdEB4XyhBL1q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Uje%C5%BAdzie-G%C3%B3rnym-108058174823306/?__cft__%5b0%5d=AZWJ2BRwJwGOK06pORp7X-wzkcwXiEcyhbBvllzvL3EHtEKoDB6T4Pj1Lk2CV-IpZpQOW5i4JPnIvkJFzQOiLrukp5nWAODFwhcGkG1u0UGaPRQIXX2Y0_q1yj6UT4PB6
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Uje%C5%BAdzie-G%C3%B3rnym-108058174823306/?__cft__%5b0%5d=AZWJ2BRwJwGOK06pORp7X-wzkcwXiEcyhbBvllzvL3EHtEKoDB6T4Pj1Lk2CV-IpZpQOW5i4JPnIvkJFzQOiLrukp5nWAODFwhcGkG1u0UGaPRQIXX2Y0_q1yj6UT4PB6
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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 zain-

teresowane mogą dowiedzieć się o zasadach prowadzenia zajęć, poznać zakres tematyczny i warunki uczestnictwa 

w szkoleniach. 

https://legnica.skwp.pl/oferta-szkoleniowa/
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Tereny Inwestycyjne 

   GRUDZIEŃ 2021 

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 in-

westycji 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. 

https://lsse.eu/strefa-inwestora/
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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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