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Rozbudowa 
infRastRuktuRy 
przyciąga inwestorów

funkcjonowanie strefy w minionym rok przedstawia 
prezes iwona krawczyk.

roboty w gimnazjach

uczniowie z gimnazjów z terenu powiatu 
bolesławieckiego uczestniczyli w bolesławieckiej 
Lidze Robotów 2015. 
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Prusice 
innowacyjną, nowoczesną  
i Przyjazną gminą
W tym kwartale poznajemy Prusice. Miasto i gminę przedstawia burmistrz Igor Bandrowicz.
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Kamiennogórska strefa szczególnie wspie-
ra małe przedsięwzięcia. Tak jest i w tym 
przypadku. solar eko energia to lokalne mi-
kroprzedsiębiorstwo. powstało w 2012 roku, 
zajmowało się sprzedażą detaliczną. decyzja 
o przygotowaniu i wdrożeniu projektu inwe-
stycyjnego zapadła w 2015 roku. 

powstające w nowej firmie konstrukcje 
metalowe i ich części będą wykorzystywane 
głównie do produkcji instalacji solarnych. 
Te nowoczesne i niezawodne rozwiązania 
mogą być stosowane dla wszelkich rodza-
jów obciążeń, przy montażu instalacji: na-

ziemnych, dachowych, naściennych i balu-
stradowych. 

– Solar Eko Energia ma doświadczenie 
w dystrybucji urządzeń z branży energii odna-
wialnej. 20 proc. produkowanych w Gryfowie 
konstrukcji trafi na rynek polski, 45 proc. na ry-
nek europejski, a 35 proc. trafi poza nasz kon-
tynent – mówi iwona krawczyk, prezes za-
rządu kamiennogórskiej strefy ekonomicznej.

podstawowym argumentem, przemawia-
jącym za realizacją inwestycji w kamienno-
górskiej strefie, była przychylność lokalnego 
samorządu, jak również jego determinacja 

w tworzeniu niezbędnej infrastruktury oraz 
możliwość uzyskania pomocy publicznej 
w wysokości 45 proc. poniesionych nakła-
dów inwestycyjnych.

zakład powstanie na działce o po-
wierzchni ponad 1 ha w Gryfowie śląskim, 
przy drodze krajowej nr 30. Termin zakoń-
czenia realizowanej inwestycji planowany 
jest na 2018 rok. Tylko w pierwszym etapie 
przedsiębiorca z Gryfowa śląskiego zamie-
rza zainwestować 650 tys. zł.

ssemp

skuTeczni w działaniu
marcin jaksoń - redaktor naczelny

Minął kolejny rok funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, pora na podsumowania efektów jej pracy. Zapraszam 
do przeczytania zapisu rozmowy z Iwoną Krawczyk, prezesem zarządu (s. 4). W artykule znalazły się zarówno informacje o dotychczasowym 
skutecznym działaniu Strefy, jak i o planach na najbliższą przyszłość.

W pierwszym numerze PIK-u w 2016 roku prezentujemy miasto i gminę Prusice. O swoim samorządzie opowiada burmistrz Igor Bandrowicz (s. 6). 
Wśród inicjatyw, które wspiera SSEMP, znalazł się konkurs dla twórców robotów. W rywalizacji uczestniczyły szkoły z powiatu bolesławieckiego. 

Nagrodą był wyjazd do  Berlina (s. 13). 
Zachęcam również do zapoznania się z informacjami o aktualnych wydarzeniach z życia Strefy.

Miłej lektury

przedsiębiorczość innowacyjność Konkurencyjność magazyn specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości
wydawca, adres redakcji: specjalna strefa ekonomiczna małej przedsiębiorczości s.a., ul. papieża jana pawła ii 11 a, 58-400 kamienna Góra, pik@ssemp.pl
redaktor naczelny: marcin jaksoń, skład: LcG.pl, druk: chroma

zezwoLenie, z rąk prezes zarządu kamiennoGórskiej sTrefy iwony krawczyk, odebrał właścicieL zakładu jarosław mieLniczyn (w środku)

mikroprzedsiębiorca z pomysłem
firma solar eko energia centrum odnawialnych Źródeł energii i Techniki Grzewczej 
z Gryfowa śląskiego uzyskała zezwolenie na rozpoczęcie działalności w specjalnej 
strefie ekonomicznej małej przedsiębiorczości.  
To 117 wydane przez strefę zezwolenie, pierwsze na działalność w Gryfowie.
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– Czy, funkcjonująca od 1997 roku, Specjalna Strefa Ekonomicz-
na Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze spełnia pokłada-
ne w niej oczekiwania?

– w mojej ocenie, zdecydowanie tak. Trzeba przypomnieć, że 
ssemp s.a. powstała, aby ożywić gospodarczo tereny, które najbar-
dziej potrzebowały wsparcia, dotknięte dużym bezrobociem. Tylko 
w powiecie kamiennogórskim dziś funkcjonuje 17 podmiotów go-
spodarczych, które zainwestowały na terenie naszej podstrefy prawie 
400 mln zł, zatrudniają blisko 2200 osób. staramy się aktywizować 
wszystkie obszary w istniejących piętnastu podstrefach.

– Mówi Pani o swojej ocenie, czy można ją podeprzeć wynikami 
spółki?

– do końca września 2015 roku, to najnowsze dane, firmy zainwe-
stowały na terenie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej 
małej przedsiębiorczości 2,2 mld zł. zaoferowały 7,3 tys. miejsc pra-
cy. dla porównania, deklarowano inwestycje na łączną wartość 1.444 
mln zł i zatrudnienie na poziomie 2603 osób. od czerwca 2009 roku, 
kiedy zostałam prezesem zarządu strefy, przedsiębiorcy zainwesto-
wali 750 mln zł, powstało prawie 3,5 tys. nowych miejsc pracy. do 
końca 2015 roku wydaliśmy 117 zezwoleń. w toku procedowania jest 
kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na te-
renie podstrefy ostrów wielkopolski.

– W ciągu 18 lat istnienia Strefa znacznie zwiększyła swój ob-
szar działania, czy to już koniec ekspansji?

– corocznie realizujemy zadania inwestycyjne poprawiające atrak-
cyjność naszej oferty- budujemy niezbędną infrastrukturę, włączamy 
do strefy kolejne tereny, w bardzo dobrych lokalizacjach. pod koniec 
ubiegłego roku nasza strefa powiększyła się o tereny w kamiennej Gó-
rze i jeleniej Górze. dzięki temu, w perspektywie kilku lat, powstanie 
ok. 750 miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych sięgających 245 
mln zł. włączone do strefy 10 hektarów gruntów w okolicach ul. polnej 
i jesionowej w kamiennej Górze, wymaga dużych nakładów finanso-
wych, zapewniających dostęp do niezbędnej infrastruktury. ich atutem 
jest jednak położenie przy planowanej drodze ekspresowej s3.

nowoczesna  
infrastrUKtUra 
przyciąGa  
inwestorów

rozmowa z iwoną krawczyk, 
prezes zarządu specjalnej 
strefy ekonomicznej małej 
przedsiębiorczości
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poziom technicznego uzbrojenia terenów – dostępność mediów, 
korzystny układ komunikacyjny –  jest kluczowym czynnikiem decyzji 
inwestorów o wyborze ostatecznej lokalizacji, zaś dla inwestorów już 
funkcjonujących na danym obszarze, jest głównym warunkiem umoż-
liwiającym dalszy efektywny rozwój. 

w tym roku strefa powiększy się o kolejne 246 ha. czekamy na 
decyzję rady ministrów. do strefy przyłączone zostaną nowe tereny 
w: bogatyni, kowarach, Lwówku śląskim, nowych skalmierzycach. 
powiększone zostaną obszary podstref w: janowicach wielkich, no-
wogrodźcu, Lubaniu i Lubawce. 

To nie koniec ekspansji kamiennogórskiej strefy. prowadzę roz-
mowy z władzami milicza, właśnie tam zamierzamy utworzyć kolejną 
podstrefę. 

– Inwestorzy zainteresowani są atrakcyjnymi działkami. Część 
Waszych terenów wymaga dużych nakładów, jak sobie z tym ra-
dzicie?

– wielkość nakładów w infrastrukturę przekłada się bezpośrednio 
na liczbę pozyskanych inwestorów. rocznie spółka na ten cel prze-
znacza do 3 mln zł. inwestycje te realizujemy w miarę posiadanych 
środków finansowych i po akceptacji wskazanych zadań przez orga-
na spółki. inwestujemy w poprawę lub rozbudowę sieci drogowych, 
budowę instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowę sieci 
energetycznych.

– W ubiegłym roku strefa inwestowała również w szkolnictwo 
zawodowe...

– możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników to 
jedno z kryteriów stosowanych przez inwestorów przy planowaniu 
inwestycji w strefie. w ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację pro-
jektów skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimna-
zjalnych. istotą działań było wskazanie uczestnikom ścieżki rozwoju 
zawodowego, w oparciu o indywidualny dobór kierunku kształcenia, 
odpowiadający potrzebom lokalnych rynków pracy. 

drugi element wsparcia dotyczy tworzenia pracowni zawodowych 
w szkołach ponad gimnazjalnych. strefa wyremontowała i wyposaży-
ła w specjalistyczne pomoce dydaktyczne trzy pracownie: w kamien-
nej Górze dla zawodu technik logistyk, w jeleniej Górze dla zawodu 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz w Lubaniu 
dla zawodu technik mechanik i zawodu operator maszyn skrawają-
cych. kolejne pracownie uwzględniające kierunki kształcenia dla lo-
kalnych potrzeb będą realizowane zarówno w tym roku, jak i następ-
nych latach.

– Jakie plany na rok 2016 ma zarząd Strefy?
– nadal będziemy realizować zadania statutowe spółki. proceduje-

my wydanie kolejnych zezwoleń na prowadzenie działalności na tere-
nie strefy. wkrótce, zgodę na inwestycję otrzyma firma produkująca 
detale dla przemysłu lotniczego. inwestor deklaruje nakłady na po-
ziomie 20 mln zł i zatrudnienie 20 osób. zakład ma powstać w ostro-
wie wielkopolskim.

nową jakość mieszkańcom kamiennej Góry chce zaproponować 
jedna z istniejących na jej terenie firm. Trwają prace związane z budo-
wą nowego zakładu produkcyjnego wraz z przedszkolem. To pierw-
sza taka propozycja na terenie powiatu kamiennogórskiego i całej 
strefy. pokazuje to, jak bardzo zmienił się rynek pracy i jak istotne jest 
myślenie o zaspokajaniu bytowo-socjalnych potrzeb przyszłych pra-
cowników.

ponad to, w bieżącym roku będziemy zacieśniać współpracę z sa-
morządami i przedsiębiorcami, aktywnie uczestniczyć w pracach kla-
stra motoryzacyjnego i lotniczego, rozwijać ideę strefowego klastra 
edukacyjnego.

ssemp

w jeLeniej Górze sTrefa wyremonTowała i wyposażyła pracownię 
zawodu Technik urządzeń i sysTemów enerGeTyki odnawiaLnej

sTrefa inwesTuje w rozbudowę infrasTrukTury, m.in. remonTy i budowy 
dróG dojazdowych

sTrefowi inwesTorzy (m.in. effecT-sysTem) wspierają uczniów szkół 
ponad GimnazjaLnych
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– Jak scharakteryzowałby Pan Miasto 
i Gminę Prusice?

– prusice to gmina niewielka, ale urocza, 
która ze względu na korzystny klimat i do-
godne położenie staje się miejscem niezwy-
kle atrakcyjnym, zarówno do zamieszkania,  
jak i do inwestowania. Gmina prusice położo-
na jest w północnej części województwa dol-
nośląskiego, w powiecie trzebnickim, w są-
siedztwie aglomeracji wrocławskiej - 30 min. 
do lotniska międzynarodowego. składa się 
z miasta prusice oraz 27 wsi. szczególnie ma-
lownicze rejony gminy leżą w jej południowej 
i południowo-zachodniej części i są one czę-
ścią wzgórz Trzebnickich i strupińskich. po-
zostałe tereny zajmuje kotlina żmigrodzka. 
w mieście i okolicznych wsiach tworzących 
gminę prusice mieszka około 10 tys. osób. 
obszar rzeczywiście jest bardzo atrakcyjny 
turystycznie, ale planując rozwój gminy sta-
wiam na równowagę, musimy zadbać zarów-
no o pozyskanie inwestorów, turystów, jak 
i wsparcie rolników. Tylko zrównoważony 
rozwój zagwarantuje pozytywną przyszłość 
mieszkańcom.

– W Prusicach chyba się już trochę przy-
zwyczailiście do wyróżnień i spektakular-
nych osiągnięć w rankingach i konkursach 
na najlepsze polskie gminy i samorządy. 
Warto podkreślić, że w tegorocznym ogól-
nopolskim Rankingu „Rzeczpospolitej” wy-

różniającym najgospodarniejsze samorzą-
dy, w kategorii gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich Prusice na 903 gminy zajęły 45. 
lokatę w Polsce i dziewiątą na Dolnym Ślą-
sku. Ponadto zajęliście 48. miejsce w kraju 
(czwarte na Dolnym Śląsku) w Rankingu 
Europejski Samorząd tejże gazety, wy-
różniającym gminy najlepiej pozyskujące 
i wydające unijne środki finansowe, i 5. po-
zycję w kraju (1 na Dolnym Śląsku ex quo 
z Gminą Bolesławiec) wspólnie z gminami: 
Bolesławiec, Pasłęk i Sianów w Rankingu 
Innowacyjny Samorząd, honorującym naj-
nowocześniej zarządzane i rozwijające się 
gminy. Po raz pierwszy w historii byliście 
wyróżnieni w jednym roku we wszystkich 
rankingach „Rzepy” i po raz pierwszy wy-
różniono Prusice w rankingu Innowacyjny 
Samorząd.

– osiągnięcia nie biorą się jednak z nicze-
go i trzeba się nieźle napracować, aby być 
w krajowej czołówce. cieszymy się z tych 
wyróżnień, tym bardziej że rankingi „rzecz-
pospolitej” są bardzo opiniotwórcze i miaro-
dajne, nie mają barw politycznych, a dane do 
nich pochodzą z ministerstwa finansów oraz 
ministerstwa infrastruktury i rozwoju.

Nowoczesne zarządzanie 
gminą i innowacyjność 
to jeden z naszych 
priorytetów 

i fajnie, że projekty informatyczne, które 
wdrażamy wraz z ministerstwem admini-
stracji i cyfryzacji także sięgnęły właśnie 
naszej gminy. projekty staramy się realizo-
wać z duchem innowacyjności, a w minio-
nej perspektywie finansowej na lata 2007 
– 2013 mieliśmy ich kilka – m.in. projekt 
budowy internetowej sieci szerokopasmo-
wej, do którego uzyskaliśmy 100% dofinan-
sowanie, gdzie wybudowaliśmy sieć, a 160 
beneficjentów z naszej gminy otrzymało 
darmowe komputery i internet na pięć lat. 
dysponujemy także monitoringiem miejsc 
najbardziej atrakcyjnych turystycznie w na-
szej gminie, co ma kapitalne znaczenie dla 
bezpieczeństwa, nie tylko turystów i reali-
zujemy projekty miękkie dotyczące np. no-
woczesnych technik rozwiązywania proble-
mów administracyjnych. słuchamy naszych 
mieszkańców, gdyż ludzie oczekują od admi-
nistracji publicznej, abyśmy nie byli gorsi od 
biznesu i te rozwiązania biznesowe staramy 
się wdrażać na płaszczyźnie samorządowej. 
następnym krokiem świadczącym o inno-
wacyjności gminy będzie wprowadzenie 
płatności kartą. dzisiaj rozmawiamy o tym 
z bankami i firmami tym się zajmującymi 
i do finalizacji tego projektu nie jest daleko. 
poza tym chcemy połączyć system nieru-
chomości z systemem podatkowym, wszyst-
ko po to, aby nie uciekały nam podatki. na 
dzień dzisiejszy najważniejsze jest dla nas 
dobre przygotowanie się do nowej perspek-

prusice innowacyjną, 
nowoczesną i przyjazną 
Gminą

rozmowa z igorem 
bandrowiczem – 
burmistrzem miasta 
i Gminy prusice

burmistrz igor bandrowicz
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tywy finansowania i przyszłego sięgania po 
finansowe środki zewnętrzne.  

– Nowa perspektywa finansowa 2014-
2020 to już ostatnie tak duże unijne środki 
finansowe, z których warto skorzystać. Ja-
kie plany mają Prusice?

– Takiej szansy nie możemy zmarnować, 
dlatego rok 2015 był dla nas okresem anali-
zy i przygotowywania się do czekających nas 
zadań. przygotowywaliśmy strategiczne do-
kumenty pozwalające nam sięgać po środki 
w ramach nowej perspektywy, wśród których 
znalazła się strategia rozwoju miasta i Gminy 
prusice 2014 – 2025, plan Gospodarki nisko-
emisyjnej dla Gminy prusice, Lokalna strate-
gia rozwoju opracowana wspólnie z Lokalną 
Grupą działania kraina wzgórz Trzebnickich, 
od stycznia przystępujemy do aktualizacji 
Lokalnego programu rewitalizacji dla mia-
sta prusice. bacznie śledzimy to, co się dzieje 
w urzędzie marszałkowskim województwa 
dolnośląskiego, co jest także następstwem 
wszelkich działań w ministerstwach odpo-
wiedzialnych za konkursy i nabory. rok 2015 
traktowaliśmy także jako końcówkę realizacji 
projektów unijnych i zakończyliśmy projekt 
związany z informatyzacją gminy prusice. 
stworzyliśmy zatem centrum certyfikacji, 

nasz urząd otrzymał status punktu potwier-
dzania profilu zaufanego, dzięki projektowi 
z programu operacyjnego kapitał Ludzki 
i każdy mieszkaniec naszej gminy może uzy-
skać profil zaufania, a następnie załatwić 
sprawę w urzędzie przez internet, bez wycho-
dzenia z domu, 24 godziny na dobę. na tere-
nie gminy prusice dysponujemy już szeroko-
pasmową siecią, do której podpięte są też sys-
temy monitoringu. w minionym roku wybu-
dowaliśmy dwa boiska wielofunkcyjne, w tym 
prusicki orzełek w strupinie (otrzymał dofi-
nansowanie ze środków ministerstwa spor-
tu i Turystyki) oraz zakończyliśmy budowę 
przyłączy kanalizacyjnych dofinansowanych 
ze środków narodowego funduszu ochrony 
środowiska i Gospodarki wodnej. warto rów-
nież dodać, że w 2015 roku zakończyliśmy 
największy projekt Gminy prusice realizowa-
ny od 2009 roku, na który samorząd prusicki 
z regionalnego programu operacyjnego dla 
województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 
2013 pozyskał ponad 27,5 mln zł, a całkowi-
ta wartość realizacji zadania wyniosła ok. 39 
mln zł. oczywiście chodzi o budowę oczysz-
czalni ścieków w pietrowicach małych, a tak-
że o budowę kanalizacji na terenie aglomera-
cji prusice obejmującej 5 miejscowości: mia-

sto prusice, pietrowice małe, Ligota, krościna 
mała i dębnica. poza tym, złożyliśmy wniosek 
w ramach programu rozwoju Gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019 na przebudowę ulic w samych 
prusicach. na koniec roku, przy wsparciu ze 
środków ministra pracy i polityki społecznej 
utworzyliśmy prusicki dzienny dom poby-
tu „senior – wiGor”, w którym od godziny 8 
do 18 będą mogły przebywać osoby powyżej 
60. roku życia. będziemy tych ludzi integro-
wać, zajmować się i opiekować się nimi. będą 
tam masaże i inne zajęcia, nie tylko rehabili-
tacyjne, ale także aktywizacyjne, edukacyjne 
i kulturalne. w minionym roku zamknęliśmy 
również szereg innych projektów, nie tylko 
ze środków unijnych, ale także samorządo-
wych, czy też ministerialnych. zakończyliśmy 
realizacje zadań na terenach wiejskich, m.in. 
budowa placu w skokowej, dofinansowanych 
z programu rozwoju obszarów wiejskich. 
w tym miejscu warto dodać, że Gmina prusi-
ce zajęła 210 miejsce na 2478 gmin w polsce 
w rankingu projektów unijnych za lata 2007 
– 2013 opublikowanym pod koniec grudnia 
2015 roku przez serwis samorządowy pap, 
stworzonym na podstawie danych zgroma-
dzonych w krajowym systemie informatycz-

ryneK prusic z ratuszem
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nym simik 07-13 prowadzonym przez mini-
sterstwo rozwoju.

Na terenie 10 tysięcznej 
gminy miejsko – wiejskiej 
zrealizowano projekty 
w sumie za kwotę 316 833 
683, 23 zł.

nowa perspektywa unijna to dla nas nowe 
wyzwania, których nie zmarnujemy. będzie-
my starać się pozyskiwać środki na dalsze 
rozwijanie cyfryzacji gminy, na rozwój przed-
siębiorczości i miejsca pracy, na inwestycje 
drogowe, edukacyjne, sportowe, infrastruk-
turalne i kulturalne. będziemy wnioskować 
o środki zarówno z programów unijnych tj. 
program operacyjny polska cyfrowa, pro-
gram operacyjny wiedza, edukacja i rozwój, 
rpo wd 2014 – 2020, a także z prow na lata 
2014 - 2020 oraz innych programów i insty-
tucji grantodawczych. przygotowujemy się 
do konkursu dotyczącego budowy dróg do 
węzłów TnT, który będzie miał miejsce w po-
łowie tego roku oraz do konkursu na drogi 
z prow. w mieście przymierzamy się do 
budowy nowego ośrodka zdrowia. ponadto 
budowa szkoły w skokowej to duża inwesty-
cja, polegająca na konsolidacji trzech szkół. 
czeka nas wiele pracy wymagającej wiele 

nakładów finansowych, do czego będziemy 
potrzebować środków zewnętrznych i na ich 
pozyskanie musimy być bardzo dobrze przy-
gotowani. 

– Dla Prusic niezmiernie ważną sprawą – 
i to nie tylko pod względem ekonomicznym 
i inwestycyjnym – jest trasa szybkiego ruchu.

– tak, i gdy powstanie już ten odcinek 
trasy s5, to prusice bez wątpienia staną się 
niezmiernie atrakcyjnym miejscem nie tylko 
do inwestowania, ale również pod względem 
osadniczym. już rozmawiamy z agencją nie-
ruchomości rolnych i właścicielami ziemi 
wokół węzła autostradowego, aby przygoto-
wać te tereny pod strefę aktywności gospo-
darczej oraz pod budowę domków jednoro-
dzinnych. zmniejszy się też ruch tranzytowy 
przez miasto, co oznacza czystsze powietrze, 
mniejszy hałas, mniejsze korki. bliskość tras 
tranzytowych sprzyja lokalizowaniu nowych 
firm, powstawaniu miejsc pracy. dzięki „eks-
presówce” mieszkańcy zyskają szybszy do-
jazd do wrocławia i poznania. warto też pod-
kreślić, że dzisiaj ceny nieruchomości na tere-
nie naszej gminy nie są jeszcze zbyt wysokie 
w porównaniu do cen działek w Trzebnicy 
czy wiszni małej, ale to się może diametral-
nie zmienić po wybudowaniu trasy szybkiego 
ruchu s5 pod koniec roku 2017.

– Czy wtedy też  jeszcze bardziej zdyna-
mizuje się rozwój gminy Prusice?

– bardzo na to liczymy i właśnie się do 
tego przygotowujemy. prowadzimy rozmo-
wy z nowym inwestorem, który chce kupić 
grunt w specjalnej strefie ekonomicznej ma-
łej przedsiębiorczości. zakładam, że będzie 
to początek dynamicznego rozwoju naszej 
strefy ekonomicznej i ściągnie do nas kolej-
nych inwestorów. To właśnie z myślą o obec-
nych i przyszłych mieszkańcach naszej 
gminy opracowano nową koncepcję  posze-
rzenia strefy. przeznaczono na ten cel teren 
położony bezpośrednio przy budowanej ak-
tualnie drodze ekspresowej s5 oraz obecnej 
drodze krajowej nr 5. umiejscowiony pomię-
dzy dwoma ruchliwymi ciągami komunika-
cyjnymi obszar znajdujący się w bezpośred-
nim sąsiedztwie węzła „prusice”, będącego 
integralną częścią s5 oraz miasta, to bardzo 
dogodne miejsce do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na większą skalę. Lokaliza-
cja sprawia, że nie będzie ona uciążliwa dla 
mieszkańców.

Inwestorzy, którzy tworzą 
nowe i utrzymują istniejące 
miejsca pracy to pakiet 
korzyści zarówno dla 
mieszkańców, lokalnych 
przedsiębiorców, jak 
i władz samorządowych.

gmina poprawia warunKi dla inwestorów…

8   piK 1/2016



 mieszkańcy korzystając z oferty zatrud-
nienia na lokalnym rynku pracy, unikają 
straty czasu i kosztów przeznaczonych na 
dojazdy. Lokalni przedsiębiorcy mają szan-
sę na długoterminową kooperację w za-
kresie świadczenia usług lub dostarczania 
koniecznych do produkcji surowców czy 
komponentów. Gimnazjum może uzyskać 
sposobność współpracy w zakresie kształce-
nia specjalistów o profilu dostosowanym do 
konkretnych wymogów inwestorów. a samo-
rząd może uzyskać dodatkowe źródło przy-
chodów pozwalające na realizację kolejnych 
projektów podnoszących jakość życia miesz-
kańców.

– Na terenie gminy działa Specjalna 
Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębior-
czości. Czy  pomaga to w pozyskiwaniu in-
westorów?

– w gminie wyznaczona została strefa 
przemysłowa pod potrzeby przedsiębiorców 

przygotowane zostały działki o powierzchni 
prawie 50 hektarów. część tych terenów 
wchodzi w skład specjalnej strefy ekono-
micznej małej przedsiębiorczości. korzyst-
ne położenie strefy, w bliskości aglomeracji 
wrocławskiej i tylko 30 minutowy dojazd 
do międzynarodowego lotniska we wrocła-
wiu, podnosi walory strefy.  Teren położony 
jest  przy drodze krajowej nr 5 i planowanej 
trasie s5 z węzłem komunikacyjnym „prusi-
ce” w korzystnej odległości od ważniejszych 
punktów/miast: wrocław – 30 km, poznań – 
130 km, berlin – 360 km, oraz 10 km do sta-
cji kolejowej w Trzebnicy na linii 326 i stacji 
kolejowej w skokowej na linii e59. Tereny 
w strefie  zostały przeznaczone  dla obiek-
tów produkcyjnych, składów i magazynów. 
firmy, takie jak:  zPb kaczmarek, Cargil, 
grupa pieprzyk, osadkowski, med-ort, 
borghi s.p.a,  isa shaVer wzd sp. z o.o., 

mts sp. z o.o., zael energo, zpm pałys, 
Fh justyna, niKolin już zainwestowa-
ły w naszej gminie i prężnie działają. 
nasza gmina posiada również wiele firm 
transportowych m.in.: europe group sp. 
z o.o., transport międzynarodowy janusz 
mróz, Fhu waldek, transport ciężarowy 
stanisław chrząstek.  wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom inwestorów, jesteśmy 
w trakcie włączania do strefy dodatkowych 
terenów. na kolejnej sesji rada Gminy podej-
miemy uchwałę w sprawie wprowadzenia 
„programu pomocy regionalnej udzielanej 
przedsiębiorcom inwestującym na terenie 
Gminy prusice” zwalniającą od podatku od 
nieruchomości. 

– Czym gmina zachęca inwestorów oraz 
turystów do spędzania wolnego czasu?

… turystów ….

prUsicKie centrUm fitness

… i mieszKańców.
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– w gminie prusice jest wiele ciekawych 
miejsc wartych odwiedzenia. w prusicach, 
dawnej siedzibie książęcej, znajduje się pięk-
ny odrestaurowany rynek wraz z renesanso-
wym ratuszem z punktem widokowym na 
wieży, kościół gotycki św. jakuba z barokową 
kaplicą hatzfelda z XVii w., kościół św. józe-
fa oraz wiele zabytkowych kamienic. wokół 
prusic nie brakuje zabytkowych obiektów 
sakralnych: szachulcowy kościół w pawłowie 
Trzebnickim, barokowy kościół we wszemi-
rowie oraz neogotycki w strupinie. miejscem 
szczególnej uwagi jest kompleks sportowo-
-rekreacyjny w brzeźnie, w skład którego 
wchodzi m.in. pałac, pole golfowe, korty teni-
sowe oraz strefa spa. w piotrkowicach znaj-
duje się barokowy pałac z XVii w. mimo znisz-
czenia nadal zachwyca bogatymi zdobienia. 
warto także odwiedzić skansen maszyn 
i urządzeń rolniczych w borówku oraz staw 
zielony dąb w Gąskach. przez teren gminy 
przebiega kilka pieszych i rowerowych szla-
ków turystycznych. na terenie gminy prusi-
ce planowane jest powstanie nowej ścieżki 
rowerowej liczącej w sumie 43 km, a wspól-
nie z gminami Trzebnica, żmigród, wołów, 
oborniki śląskie i milicz ma to być najdłuższa 
ścieżka rowerowa na dolnym śląsku mająca 
150 km.  w gminie prusice organizowanych 

jest wiele imprez kulturowo-sportowych 
m.in. finał wośp, prusicka scena kabareto-
wa, majówka w skokowej, dzień dziecka, dni 
prusic, bieg Trzech wież, dożynki Gminne, 
Turniej rycerski i jarmark bożonarodze-
niowy, obchody 11. Listopada, Gminne mi-
kołajki i jarmark bożonarodzeniowy, bieg 
w poszukiwaniu św. mikołaja oraz sylwester 
w prusicach, a także wiele pikników rodzin-
nych i imprez plenerowych. miejscem, które 
pokochali mieszkańcy jest prusickie cen-
trum fitness, wyposażone w nowoczesnej 
klasy sprzęt, którego może pozazdrościć nie 
jeden wrocławski klub fitness. wielu miesz-
kańców odwiedza centrum, łącznie ze mną 
i moją samorządową załogą. otworzyliśmy 
nowoczesną multitekę, która zlokalizowana 
jest naprzeciwko szkoły, gdzie można skorzy-
stać z bogatego księgozbioru i nowoczesnych 
narzędzi do czytania książek i przeglądania 

multimediów. ponadto otworzyliśmy nasze 
prusickie kino, gdzie uczęszcza coraz więcej 
mieszkańców, na których czeka wiele nowo-
ści kinowych. od kilku lat następuje znaczny 
rozwój i rozkwit miasta prusice oraz miej-
scowości w gminie. podejmowanych jest sze-
reg działań, które wpływają na atrakcyjność 
zamieszkania oraz inwestycji.

– Jaką gminą są Prusice?
– Gmina prusice to Gmina przyjazna 

mieszkańcom, ale także Gmina inwestująca 
w sport oraz miejsce na Twoje inwestycje, 
dlatego warto przyjechać, zobaczyć, zostać 
i zamieszkać tutaj. jeśli ktoś kocha sport, 
niech osiedla się w Gminie prusice! ktoś, kto 
chce znaleźć pracę na miejscu, niech osiedla 
się w Gminie prusice! i ktoś, kto chce doje-
chać do wrocławia w piętnaście minut, niech 
– po wybudowaniu drogi s5 – też osiedli się 
w Gminie prusice!

plusem prusic jest położenie
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– Bardzo konsekwentnie realizuję założone 
plany: trzy klasy pod patronatem, różne kie-
runki kształcenia, różne rynki lokalne i różne 
zapotrzebowanie pracodawców. Dziś dia-
gnozowany przez nas rynek pracy wskazuje 
pożądane kierunki kształcenia. Staramy się 
stworzyć młodzieży najlepsze możliwości do 
nauki, zarówno przedmiotów teoretycznych, 
jak i praktycznych – mówi iwona krawczyk, 
prezes zarządu kamiennogórskiej strefy.

Generalny remont pracowni, jej wyposa-
żenie od podstaw – od ołówka aż po nowo-
czesne narzędzia – kosztowało prawie 100 
tys. zł. wysoce specjalistyczna sala do nauki 
teoretycznych przedmiotów zawodowych 
jest doskonałym podłożem dalszej edukacji 
– w praktyce, w rzeczywistych warunkach, 
już u pracodawcy. wpisuje się w ogólnopol-
ski trend kształcenia uczniów dla potrzeb 
lokalnych rynków pracy. Takimi działaniami 
strefa zachęca pracodawców do angażowa-
nia się i utożsamiania z potrzebami szkoły, 

do współtworzenia kolejnych partnerskich 
inicjatyw. wykreowany w ten sposób swoisty 
układ synergii zapewni dostęp do kompe-
tentnych i wykwalifikowanych pracowników.

sale pod patronatem kamiennogórskiej 
strefy działają już w: jeleniej Górze i ka-
miennej Górze (o obu pisaliśmy w poprzed-
nich numerach pik-u). są jedną z inicjatyw 
strefowego klastra edukacyjnego, którego 
kamiennogórska strefa jest pomysłodawcą. 
To nie pierwszy rok, kiedy kamiennogórska 
strefa pokazuje, że szczególnie zależy jej na 
łączeniu potencjałów: gospodarczego i edu-
kacyjnego, a podejmowane przez nią trafne 
inicjatywy zjednują przychylność zarówno 
władz samorządowych, jak i bezpośrednich 
odbiorców adresowanych projektów.

ssemp

roK szKoły zawodowców
w zespole szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Lubaniu 
powstała kolejna 
klasa pod patronatem 
kamiennogórskiej 
specjalnej strefy 
ekonomicznej małej 
przedsiębiorczości. 
nowoczesny zawód 
poznają w niej, 
poszukiwani na 
rynku pracy, technicy 
mechanicy.inicjaTorką sTrefoweGo kLasTra edukacyjneGo jesT iwona krawczyk

pracownia zosTała kompLeksowa wyposażona począwszy od prosTych narzędzi…

… po nowoczesne eLekTronarzędzia
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podstrefa Lubań to jedna z piętnastu pod-
stref w kamiennogórskiej strefie ekonomicz-
nej. dzięki nowym inwestorom działa w nim 
9 przedsiębiorstw, nakłady inwestycyjne osią-
gnęły 90 mln zł, a pracę znalazło 900 osób.

podstawowym argumentem przemawia-
jącym za realizacją inwestycji w Lubaniu jest 
dostępność na lokalnym rynku fachowców, 
mających duże doświadczenie w produkcji 
urządzeń, maszyn i automatów do procesów 
tzw. chemii mokrej. nie bez znaczenia są tak-
że lokalizacja – bliskość autostrady i granicy 
z niemcami – oraz współpraca ze szkołami za-
wodowymi, które chcą kształcić pracowników 
pod potrzeby konkretnych pracodawców. 

– Obok firm zagranicznych coraz częściej 
firmy z kapitałem polskim lokują swoje bizne-
sy w naszej strefie. Cieszę się, że także krajowi 

inwestorzy dostrzegają atuty kamiennogór-
skiej strefy – mówi iwona krawczyk, prezes 
zarządu kamiennogórskiej strefy. 

spółka kosikowski & kresky (kapitał 
niemiecki) działa w Lubaniu już od stycznia 
2015 roku. zainwestowała jak dotąd 6 mln zł, 
zatrudnia 45 osób. aż 90 proc. jej produktów 
jest eksportowana. specjalizuje się w wy-
twarzaniu maszyn i automatów służących 
do produkcji płyt drukowanych, będących 
elementem bazowym dla urządzeń elektro-
nicznych: telewizorów, radioodbiorników, 
monitorów, laptopów (więcej o firmie w pik 
nr 3/2015). 

– Firma Kosikowski & Kresky pracuje nad 
innowacyjnym automatem, który lada dzień 
trafi do Korei. To skomplikowana trzydzie-
stometrowa linia, na której przygotowywane 

będą płytki do kolejnej generacji smartfonów 
– mówi i. krawczyk.

z kolei wspólnicy polskiej spółki kerma-
an, po udanym debiucie sprzedażowym na 
europejskich rynkach (sieć salonów firmo-
wych) oraz wnikliwej analizie sytuacji rynko-
wej, podjęli decyzję o dalszym dynamicznym 
rozwoju firmy. zamierzają produkować: oka-
py kuchenne, artykuły wyposażenia kuchni 
oraz meble o szerokim spektrum zastosowa-
nia. w swój zakład zainwestują 3 mln 250 tys. 
zł. początkowo zatrudnią kilkanaście osób. 
kermaan s.c. rozwinie także działalność 
projektową i badawczo-wdrożeniową na po-
trzeby własnej produkcji. 70 proc. wyrobów 
sprzeda za granice naszego kraju.

ssemp, fot. łużyckie centrum rozwoju

9 – 90 – 900 

zezwoLenia wręczyła iwona krawczyk, prezes zarządu kamiennoGórskiej sTrefy

dwie nowe firmy uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności 
gospodarczej w lubaniu, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
małej przedsiębiorczości. na inwestycję zdecydowały się 
przedsiębiorstwa: Kosikowski & Kresky oraz Kermaan. 
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pomysł rozpoczęcie Ligi wyszedł od nauczycieli zespołu szkół me-
chanicznych w bolesławcu. od kilku lat w bolesławieckim mechaniku 
realizowane są cyklicznie jednodniowe warsztaty „Spotkania z tech-
niką”, w czasie których młodzież gimnazjalna uczestniczy w zajęciach 
praktycznych z budowy i programowania robotów, z komputerowego 
wspomagania projektowania 3d oraz ma możliwość obserwowania 
zajęć z obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, obróbki ręcznej 
i maszynowej prowadzonych w szkolnych warsztatach. Gimnazjaliści 
zwiedzają również minikopalnię, która powstała na potrzeby kształ-
cenia w zawodzę technik górnictwa podziemnego. 

zainteresowanie młodzieży zaowocowało przeprowadzeniem cy-
klu „witaj – to ja robot”. w jego ramach realizowano 3-4 jednodniowe 
spotkania, w czasie których uczniowie od podstaw budowali robota, 
poznawali funkcje poszczególnych modułów, zasadę działania sen-
sorów wykorzystywanych w zestawach dydaktycznych, a na koniec 
programowali własnego robota. zajęcia praktyczne przeplatane były 

w druGiej rundzie roboTy pokonywały LabirynT

uczesTnicy Trzeciej rundy ze swoimi roboTami

strefa wspiera

roboty w gimnazjach
uczniowie z gimnazjów z terenu powiatu bolesławieckiego 

uczestniczyli w bolesławieckiej lidze robotów 2015. zwycięzcy 
pojechali na, ufundowaną przez specjalną strefę ekonomiczną małej 

przedsiębiorczości, wycieczkę do berlina.
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prezentacjami ukazującymi zastosowanie robotów w różnych dzie-
dzinach życia. od początku w tych działaniach szkołę wspierała firma 
weber hydraulika, która sfinansowała zakup dwóch zestawów do ro-
botyki LeGo mindstorms. 

kolejnym etapem było wprowadzenie elementu rywalizacji i moż-
liwości porównania umiejętności nabytych przez uczniów różnych 
szkół. cel ten zrealizowała bolesławiecka Liga robotów. chęć udziału 
w realizacji projektu zgłosiło pięć szkół: Gimnazjum im. adama mic-
kiewicza w nowogrodźcu, zespół szkół im. józefa piłsudskiego w no-
wej wsi, zespół szkół im. jana pawła ii w osiecznicy, miejski zespół 
szkół nr 1 w bolesławcu oraz Gimnazjum zakonu pijarów im. ks. sta-
nisława konarskiego w bolesławcu. 

każda ze szkół otrzymała zestaw LeGo mindstorms. dwa komple-
ty, zakupione wcześniej przez  weber hydraulika, udostępnił  zespół 
szkół mechanicznych. Trzy kolejne zakupione zostały na potrzeby 
Ligi dzięki wsparciu sponsorów: Christiana adamsa, członka zarzą-
du weber-hydraulika, oraz iwony krawczyk, prezes ssemp. dostaw-
ca zestawów, akces edukacja z poznania, przeprowadził jednodniowe 
warsztaty z programowania dla opiekunów.

Liga ruszyła w kwietniu w zespole szkół mechanicznych w bole-
sławcu. pierwsze zadanie polegało na zbudowaniu i zaprogramowa-
niu robota, tak, aby w jak najkrótszym czasie, pokonał wyznaczoną 
trasę. Gimnazjaliści pracowali nad swoimi robotami do czerwca.  
Tę konkurencję wygrała drużyna z zespołu szkół im. jana pawła ii 
w osiecznicy.

w drugim zadaniu, gimnazjaliści mieli zbudować i zaprogramo-
wać robota, który, w jak najkrótszym czasie, pokona labirynt. w tej 
rundzie najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum w nowej wsi.

Trzecia runda odbyła się w listopadzie, a zadanie polegało na przy-
gotowaniu robota, który, w jak najkrótszym czasie, usunie z planszy 
wszystkie przeszkody. To spotkanie wygrała drużyna z miejskiego ze-
społu szkół nr 1 w bolesławcu.

po trzech konkurencjach największą liczbę punktów zebrała i za-
jęła pierwsze miejsce drużyna reprezentująca Gimnazjum im. adama 
mickiewicza z nowogrodźca, na drugim miejscu znaleźli się ucznio-
wie z gimnazjum w osiecznicy, a na trzecim drużyna z gimnazjum 
w nowej wsi.

uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 15 grud-
nia w zespole szkół mechanicznych w bolesławcu. nagrodę dla najlep-
szej drużyny - wycieczkę do LeGoLand discovery centre i muzeum 
Techniki w berlinie, ufundowaną przez ssemp w kamiennej Górze 
oraz okolicznościowy puchar, uczniom z gimnazjum w nowogrodźcu 
wręczyli danuta wawrzkiewicz, i christian adams, przedstawiciele 
weber hydraulika wraz z dyrektorem zespołu szkół mechanicznych 
w bolesławcu adamem maksymczykiem. reprezentacje gimnazjów 
z osiecznicy i nowej wsi również odebrały okolicznościowe puchary 
i nagrody - tablety multimedialne ufundowane przez firmę iT-office. 
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upo-
minki.

Trzy ligowe spotkania nie zaspokoiły potrzeb gimnazjalistów. już 
po podsumowaniu zmagań uczniowie postanowili kontynuować ry-
walizację i ustalili kolejne zadanie i termin spotkania. pokazuje to, że 
cel projektu został osiągnięty.  młodzi ludzie  rozbudzili w sobie, a na-
stępnie rozwinęli zainteresowania techniczne. pracując w zespołach 
gimnazjaliści uczyli się kreatywnego rozwiązywania problemów po-
przez proces selekcji, budowania, testowania „urządzeń technicznych”. 

zwycięzcy,  drużyna Gimnazjum im. adama mickiewicza w no-
wogrodźcu w składzie filip widuch, maciej migacz, andrzej Ruty-
na oraz michał rutko, pojechali w grudniu do berlina. zwiedzanie 
rozpoczęli od muzeum Techniki, w którym oglądali m.in. eksponaty 
związane z rozwojem technologii wytwarzania papieru, transportu 
miejskiego, browarnictwa czy przemysłu farmaceutycznego. następ-
nie wraz z przewodnikiem udali się do LeGoLand® discovery cen-
tre berlin gdzie zobaczyli kolorowy świat LeGo zbudowany z ponad 5 
milionów klocków, z ogromnymi karuzelami, spektakularnym kinem 
4d, kreatywnymi warsztatami modelarstwa. na koniec wycieczki po-
dziwiali jarmark bożonarodzeniowy w centrum berlina. 

zsm

Główną naGrodą był wyjazd do berLina

szKolenie dla opieKUnów

w berLińskim muzeum Techniki
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Kamiennogórska
Specjalna Strefa 

Ekonomiczna
Działamy na terenie dwóch województw:  

dolnośląskiego i wielkopolskiego
15 podstref

Niewielkie odległości do ważnych ośrodków w Europie

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. 
ul. Papieża Jana Pawła II 11 A, 58-400 Kamienna Góra, www.ssemp.pl

Zrób SwóJ bIZNES 
Z PEwNyM PArtNErEM

Nasze atuty:
•	 System ulg i preferencji
•	 Przychylność i pomoc administracji 

samorządowej i rządowej
•	 Uzbrojone tereny przygotowane pod 

inwestycje
•	 Doskonała lokalizacja
•	 Dobrze rozwinięta sieć 

komunikacyjna
•	 wykwalifikowana kadra kierownicza 

i pracownicza
•	 rozwinięty system szkolnictwa

Korzyści dla inwestorów:
•	 Zwolnienie z podatku dochodowego 

CIt lub  PIt
•	 Możliwość uzyskania zwolnienia 

z podatku od nieruchomości
•	 Konkurencyjne ceny nieruchomości
•	 Pomoc w załatwianiu formalności  

związanych z inwestycją
•	 Korzystne regulacje prawne
•	 wysoka jakość usług świadczonych 

przez SSEMP S.A.

•	 berlin 320 km
•	 Praga 160 km
•	 wiedeń 405 km

•	 bolków
•	 Kamienna Góra
•	 Lubawka
•	 Piechowice
•	 Janowice wielkie
•	 Jelenia Góra
•	 Nowogrodziec
•	 Mirsk
•	 Lubań
•	 Jawor
•	 Prusice
•	 Żmigród
•	 Ostrów wlkp.
•	 Gryfów Śląski
•	 Zgorzelec


