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AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.
Przemys³aw Rogaliñski
Promocja gospodarcza
regionu, informatyzacja województwa, dzia³alnoœæ szkoleniowa oraz przygotowywanie projektów inwestycyjnych
- to tylko niektóre z licznych
zadañ Agencji Rozwoju
Mazowsza S.A.
Misj¹ Agencji jest kreowanie i wspieranie rozwoju
spo³eczno - ekonomicznego
Mazowsza. Przy realizowanych przedsiêwziêciach Spó³ka
wspiera rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz
jednostek samorz¹du terytorialnego. G³ównym celem
Agencji jest pozyskanie i obs³uga inwestora.
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. d¹¿y do stania siê
organizacj¹ skupiaj¹c¹ i koordynuj¹c¹ inicjatywy, projekty oraz konkursy s³u¿¹ce
wzrostowi aktywnoœci i przedsiêbiorczoœci mieszkañców
Mazowsza. Agencja dzia³a na
rzecz zwiêkszenia innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci
gospodarki Mazowsza. Spó³ka
podejmuje wszelkie mo¿liwe
dzia³ania w celu wypracowania
niezbêdnych narzêdzi i instrumentów do realizacji
zamierzonych celów. Istot¹
dzia³añ Spó³ki jest osi¹gniêcie
pozycji lidera wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego
w województwie mazowieckim.
W dniach 2 i 3 marca 2009
roku zosta³ przeprowadzony
audit certyfikuj¹cy, w wyniku
którego Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A. otrzyma³a
certyfikat spe³nienia normy
PN-EN ISO 9001:2008.
w zakresie: pozyskania inwestorów i obs³ugi inwestorów
krajowych i zagranicznych,
organizacji i prowadzenia
szkoleñ dla kadr samorz¹dowych, pozyskiwania œrodków
w ramach funduszy unijnych,
realizacji strategii rozwoju
Województwa Mazowieckiego, anga¿owania Spó³ki
w finansowanie przedsiêwziêæ
inwestycyjnych o znaczeniu
strategicznym dla rozwoju
lokalnego i regionalnego.
Centrum
Obs³ugi Inwestora
G³ównym celem dzia³u
Centrum Obs³ugi Inwestora
jest wspieranie rozwoju regionalnego poprzez przyci¹ganie
inwestorów z zagranicy. COI

Uczestnicy Study Tour IV, zdjêcie przed Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Wizyta w Stora Enso Poland S.A.
zapewnia wsparcie w uzyskaniu œrodków publicznych
oraz pomaga odnaleŸæ siê
zagranicznym przedsiêbiorcom w polskich realiach.
Gwarantuje im profesjonaln¹
obs³ugê poprzez doradztwo
w wyborze lokalizacji pod
inwestycje, pomoc prawn¹
oraz pomoc w nawi¹zywaniu
kontaktów z partnerami.
Oferuje równie¿ dostêp do
polskich dostawców i podwykonawców.
Niedawno
zrealizowane projekty
Dziêki dzia³alnoœci szkoleniowej Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w miesi¹cach
maju i czerwcu 2009 roku
przeszkolono oko³o 2 700 osób.
Projekty: „Akademia Unijna
II”, „Mazowieckie Dni Technik
Satelitarnych”, „Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych

pracowników Jednostek Samorz¹du Terytorialnego województwa mazowieckiego
poprzez udzia³ w szkoleniach
z zakresu przygotowania
prezentacji oraz budowania
pozytywnego wizerunku
urzêdów”, „Innowacyjne Mazowsze” zosta³y sfinansowane
z bud¿etu pañstwa i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Wizyta studyjna form¹
promocji gospodarczej
Wizyta studyjna – Study
Tour to doskona³a okazja na
bli¿sze zapoznanie siê z ofert¹
Mazowsza. Podczas podró¿y
biznesowej mo¿na zobaczyæ
wybrane tereny inwestycyjne,
nawi¹zaæ bezpoœrednie kontakty z w³adzami lokalnymi
i przedsiêbiorcami, poznaæ
doœwiadczenia firm zagranicznych, które ju¿ zainwestowa³y na Mazowszu i mog¹

pochwaliæ siê swoim sukcesem. Podczas wizyty mo¿na
równie¿ zapoznaæ siê z przepisami, dotycz¹cymi dzia³alnoœci gospodarczej w obrêbie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz poznaæ smak tradycyjnej kuchni oraz kulturê
i obyczaje Mazowsza. Ka¿da
wizyta studyjna ma szeroki
oddŸwiêk medialny w prasie,
radio i telewizji regionalnej.
W dniu 18 czerwca 2009
roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. wspólnie z Urzêdem
Miasta Ostro³êka zorganizowa³a wizytê studyjn¹: Study
Tour IV – Odkrywamy Mazowsze Pó³nocno - Wschodnie.
By³a to ju¿ czwarta wizyta
studyjna zorganizowana przez
Agencjê Rozwoju Mazowsza
S.A., tym razem mia³a na celu
pokazanie oraz promocjê
potencja³u inwestycyjnego
pó³nocno - wschodniej czêœci

Mazowsza. Honorowy patronat
nad imprez¹ objêli: Marsza³ek
Województwa Mazowieckiego,
Wojewoda Mazowiecki i Polska
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Na trasie
Study Tour IV znalaz³y siê m.in.
miasta Pu³tusk i Ostro³êka.
W imprezie udzia³ wziê³o
oko³o 100 osób, w tym: przedstawiciele zagranicznych
ambasad w Polsce (Luksemburga, Chin, Czech, Szwajcarii,
W³och, Indii, Cypru, Albanii),
cz³onkowie zagranicznych Izb
Przemys³owo – Handlowych
w Polsce, przedstawiciele polskich i zagranicznych inwestorów i przedsiêbiorców (w tym
kilkunastoosobowa delegacja
z Bia³orusi), przedstawiciele
agencji nieruchomoœci, przedsiêbiorcy, dzia³aj¹cy w regionie,
dziennikarze, przedstawiciele
Warmiñsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
pracownicy Urzêdu Miasta
Ostro³êka oraz Agencji Rozwoju
Mazowsza S.A.
W pierwszej czêœci wizyty
studyjnej uczestnicy mieli
mo¿liwoœæ zwiedzenia Pu³tuska
oraz zapoznania siê z histori¹
tego miasta.
Oficjalne przywitanie uczestników nast¹pi³o w Ostro³êce
w Muzeum Kultury Kurpiowskiej, podczas którego mia³y
miejsce wyst¹pienia: Pana
Janusza Kotowskiego, Prezydenta Miasta Ostro³êki, Pana
Mariana Krupiñskiego, Radnego Województwa Mazowieckiego, Pana Paw³a Lulewicza, Dyrektora Warmiñsko
– Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz Pani Igi
Urbanik-Brymas, Wiceprezes
Zarz¹du Agencji Rozwoju
Mazowsza S.A.
Uczestnicy mieli mo¿liwoœæ
zapoznania siê z potencja³em
inwestycyjnym pó³nocnowschodniej czêœci Mazowsza,
w tym m.in. Miasta Ostro³êki,
jak równie¿ mieli okazje
zapoznaæ siê z success story
przedsiêbiorców, którzy zainwestowali ju¿ w tej czêœci
regionu. Zwiedzono zak³ady
produkcji i przetwórstwa
produktów papierniczych
Stora Enso Poland S.A. oraz
Elektrowniê Ostro³êka, nale¿¹c¹ do Grupy ENERGA Elektrownie Ostro³êka S.A.
Zwieñczeniem Study Tour
IV by³a uroczysta kolacja ze
specja³ami kuchni staropolskiej w Susku Starym.
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Przemys³aw Rogaliñski
Specjalna Strefa Ekonomiczna jest wyodrêbnion¹
administracyjnie czêœci¹
terytorium Polski, przeznaczon¹ do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na
korzystnych warunkach. SSE
podlega specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiêbiorca mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
specjalnie przygotowanym
terenie i prowadziæ j¹ nie
p³ac¹c podatku dochodowego. (CIT - od osób prawnych
lub PIT - od osób fizycznych,
w zale¿noœci od formy prawnej prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej).
Na terenie Mazowsza funkcjonuje 5 Specjalnych Stref
Ekonomicznych: Warmiñsko-Mazurska SSE, Suwalska
SSE, Tarnobrzeska SSE,
Starachowicka SSE oraz
£ódzka SSE. W zwi¹zku z
nowelizacj¹ ustawy z dnia
20 paŸdziernika 1994 r. o Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz zwiêkszeniem
puli gruntów objêtych przywilejami SSE z 12 tys. ha do
20 tys. ha (o 8 tys. ha) w³adze
samorz¹dowe Mazowsza w
porozumieniu z Zarz¹dami
Specjalnych Stref Ekonomicznych prowadz¹ aktywne
dzia³ania w celu przy³¹czenia

Przemys³aw Rogaliñski
Od 14 maja br. Rz¹d Ukrainy wprowadzi³ niektóre
zmiany w regulacjach prawnych, dotycz¹cych dostêpu
do rynku pracy dla cudzoziemców, w tym dla obywateli
RP. Zmiany prawa pracy dla
cudzoziemców, które ju¿
zaczê³y obowi¹zywaæ, wprowadzane s¹ w zwi¹zku z
kryzysem gospodarczym.
Ze wzglêdu na zmianê
regulacji prawnych w œrodowisku firm ju¿ inwestuj¹cych na Ukrainie wybuch³a
lekka panika. Czy zasadna?
Spróbujmy przeanalizowaæ tê
sytuacjê – czy wymieniona
nowelizacja prawa pracy jest
w stanie powa¿nie zaszkodziæ
inwestorom?
W dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach brak by³o
uregulowañ, dotycz¹cych wydawania pozwoleñ na pracê
dla pracowników czasowo
oddelegowanych do pracy na
Ukrainie. Nowe przepisy doprecyzowuj¹ zasady wydawania pozwoleñ na pracê dla
obcokrajowców czasowo
oddelegowanych do pracy w
podmiotach ukraiñskich w
ramach tzw. przeniesieñ wewn¹trzkorporacyjnych lub w
ramach œwiadczenia us³ug
bez prowadzenia bezpoœred-
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SSE Specjalne Strefy Ekonomiczne
– szansa na skuteczny biznes
nowych mazowieckich terenów do SSE.
Tarnobrzeska SSE
(rejon Radom, O¿arów
Mazowiecki, Siedlce, Pionki,
Wyszków, Pilawa, Poniatowa)
Tarnobrzeska Specjalna
Strefa Ekonomiczna EuroPark Wis³osan zosta³a ustanowiona w 1997 r. na okres
20 lat. Obszar strefy wynosi
1212,83ha. Aktualnie TSSE
obejmuje grunty wraz z budynkami i budowlami typu
przemys³owego. Po³o¿one na
terenie województwa mazowieckiego obejmuj¹c swym
zasiêgiem 2 podstrefy: Radomia i Siedlec.
Starachowicka SSE
(rejon Szyd³owca i I³¿y)
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” zosta³a
ustanowiona rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
9 wrzeœnia 1997 r. na okres
20 lat. Od 30 paŸdziernika
2007 r. SSE „Starachowice”
zajmuje ³¹cznie powierzchniê
566,4ha, z czego 2 podstrefy
województwa mazowieckiego
obejmuj¹ rejony Szyd³owca
i I³¿y.

ZMIANY W PRAWIE PRACY
niej dzia³alnoœci gospodarczej
na Ukrainie - dotyczy to ró¿nego rodzaju ekspertów,
konsultantów, doradców czasowo oddelegowanych do
pracy na Ukrainie.
Najwa¿niejsze zmiany
dotykaj¹ menad¿erów. Obecnie uzyskuj¹ oni pozwolenie
na pracê na Ukrainie na czas
obowi¹zywania umowy o
pracê. Od maja takie pozwolenie bêdzie wydawane tylko
na okres trzech lat, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia na okres
kolejnych dwóch lat. Dla
pracowników ni¿szego szczebla
bêdzie ono obowi¹zywa³o
tylko jeden rok.
Wprowadzono zapis mówi¹cy o koniecznoœci notarialnego potwierdzenia oraz
przet³umaczenia na jêzyk
ukraiñski wszystkich dokumentów, które wymagane s¹
przy sk³adaniu wniosku o
pozwolenie na pracê, a które
to dokumenty zosta³y sporz¹dzone lub wydane w Polsce.
Przypomnijmy jeszcze, ze
wszystkie oficjalne dokumenty mo¿na potwierdziæ w
ukraiñskich placówkach
konsularnych w Polsce.
Nowe regulacje wprowadzaj¹ zapis mówi¹cy, i¿ o

pozwolenia na pracê mog¹
ubiegaæ siê wy³¹cznie pracodawcy zarejestrowani jako
p³atnicy sk³adek na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i nie maj¹cy zad³u¿enia
wobec Funduszu Obowi¹zkowych Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Rozszerzono listê dokumentów wymaganych przy sk³adaniu wniosku o pozwolenie
na pracê/wniosku o przed³u¿enie pozwolenia na pracê.
Obecnie pracodawca sk³ada
nastêpuj¹ce dokumenty:
- dwie kolorowe fotografie
pracownika;
- zaœwiadczenie w³aœciwych
organów Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych Ukrainy o niekaralnoœci obywatela RP
– a) w przypadku pracowników, którzy w momencie
ubiegania siê o pozwolenie na
pracê przebywaj¹ ju¿ na
terytorium Ukrainy, lub
b) zaœwiadczenie w³aœciwych organów Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych RP o
niekaralnoœci obywatela RP w przypadku pracowników,
którzy w momencie ubiegania
siê o pozwolenie na pracê
przebywaj¹ poza granicami
Ukrainy;

- kopiê paszportu obcokrajowca - strona z danymi
osobowymi.
Czyli jedyn¹ znacz¹c¹
niedogodnoœci¹, która siê
wi¹¿e z kompletacj¹ w³aœciwych dokumentów jest potrzeba uzyskania zaœwiadczenia
o niekaralnoœci, z czym u
przyt³aczaj¹cej liczby przedsiêbiorców lub pracowników
nie wyniknie ¿adnych problemów.
Nowe przepisy rozszerzaj¹
podstawy do odmowy wydania pozwoleñ na pracê (do
nowych uwarunkowañ odmowy wydania pozwoleñ na
pracê zaliczono: istnienia
zad³u¿enia pracodawcy wobec
Funduszu Obowi¹zkowych
Ubezpieczeñ Spo³ecznych;
odbywanie przez pracownika
kary za pope³nione przestêpstwa lub prowadzenie œledztwa
w tej sprawie w momencie
ubiegania siê o wydanie pozwolenia na pracê, nie dotrzymania terminów sk³adania
dokumentów o przed³u¿enie
pozwolenia na pracê, braku
okolicznoœci na ukraiñskim
rynku pracy do dalszego zatrudnienia danego obywatela RP).
Podwy¿szono op³atê za
wydanie/przed³u¿enie poz-

wolenia na pracê, która jest
zmienna, zale¿na od wysokoœci p³acy minimalnej.
Wysokoœæ p³acy minimalnej
okreœlana jest corocznie ustaw¹ bud¿etow¹. Na rok 2009
ustanowione zosta³y nastêpuj¹ce poziomy p³ac minimalnych: w okresie 1 stycznia
- 31 marca: 605 UAH, 1 kwietnia – 30 czerwca: 625 UAH;
1 lipca – 30 wrzeœnia: 630 UAH;
1 paŸdziernika – 30 listopada:
650 UAH oraz w grudniu
2009 r.: 669 UAH.
Za z³amanie nowych zasad
zatrudniania cudzoziemców
przewidziano wysokie kary.
Dotychczasowa grzywna,
która w przeliczeniu stanowi³a ok. 100 dolarów, od maja
wynosi równowartoœæ ponad
1500 dolarów. Pracownik,
który naruszy przepisy prawa
pracy, zostanie deportowany
z Ukrainy na koszt pracodawcy.
Jak widzimy przepisy wprowadzaj¹ce nowe zasady uzyskania pozwoleñ na pracê/
przed³u¿enie pozwolenia na
pracê nie s¹ wcale skierowane
na zamykanie granic przed
obcokrajowcami, lecz powo³ane s¹ w celu uporz¹dkowania
i doprecyzowania prawa
pracy w zakresie zatrudniania
cudzoziemców. Nie taki wilk
straszny, jak go maluj¹.

Dodatek specjalny
£ódzka SSE (rejon Warszawy - projekt Procter &
Gamble)
£ódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna obejmuje grunty
o powierzchni 897ha, w tym

miêdzy innymi - tereny województwa mazowieckiego. W
jego zasiêgu znajduj¹ siê
takie miasta jak:
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Warmiñsko-Mazurska
Specjalna Strefa Ekonomiczna, po³o¿ona w rejonie
pó³nocno-wschodnim Polski,
obejmuje swoimi granicami
obszar 738,8 ha gruntów.

zlokalizowanych na terenie
nastêpuj¹cych miast i gmin:
Bartoszyce, Ciechanów,
Dobre Miasto, Elbl¹g, I³awa,
I³owo, Lidzbark Warmiñski,
M³awa, Mor¹g, Mr¹gowo, Nowe

pod now¹ zabudowê. Tereny
oferowane inwestorom s¹ w
znacznej mierze uzbrojone
i dogodnie po³o¿one pod
wzglêdem komunikacyjnym.
W pobli¿u wiêkszoœci Pod-

Strefa dysponuje obszarem
191,1 ha wolnych terenów
pod inwestycje w jej obszarze znajduje siê 19 Podstref

Miasto Lubawskie, Olecko,
Olsztyn, Olsztynek, Ostro³êka, Ostróda, Pas³êk, Szczytno
i Wielbark. Strefa bêdzie
dzia³aæ do 31 grudnia 2020.
Grunty objête granicami
W-M SSE przeznaczone s¹

stref funkcjonuj¹ kolejowe
stacje prze³adunkowe. Grunty
nie ciesz¹ce siê zainteresowaniem inwestorów s¹ systematycznie wy³¹czane z granic
W-M SSE, a w ich miejsce
w³¹czane s¹ tereny spe³nia-

POLACY UCZĄ SIĘ PRACOWAĆ
NA RYNKU UKRAIŃSKIM
JULIA GOGOL
Polsko-Ukraiñska Izba
Gospodarcza ruszy³a z kilkomiesiêcznym projektem
szkoleniowym dla przedsiêbiorstw, pracuj¹cych w
Polsce, które s¹ ukierunkowane na rynek ukraiñski.
„W drodze do nowych
mo¿liwoœci – Rynek wschodni szans¹ dla inwestorów” –
projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ z
Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, Regionalne Kadry
Gospodarki, Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw
w regionie. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiêbiorstw – takie s¹ tematy
szkoleniowe przedstawione
przez Izbê.
G³ówne tematy zajêæ, w
których bêd¹ uczestniczyæ
pracownicy polskich firm
dotycz¹ planowania i oceny
op³acalnoœci projektów inwestycyjnych na Ukrainie,
prawnych i finansowych
aspektów dzia³alnoœci na
rynku ukraiñskim, metodyki pozyskiwania funduszy
unijnych na lata 20072013, promocji polskich
firm i produktów na rynkach
wschodnich oraz technik
skutecznej sprzeda¿y na
Ukrainie.

Projekt zak³ada przeszkolenie 300 osób z województwa
mazowieckiego, które dotychczas nie mia³y okazji zdobyæ
fachowej wiedzy na temat funkcjonowania firmy na rynku
ukraiñskim. Tematyka szkoleñ
cieszy siê wielkim zainteresowaniem wœród polskich
przedsiêbiorców.
Polacy, co raz czêœciej interesuj¹ siê rynkiem wschodnim, a w szczególnoœci Ukrain¹ i mo¿liwoœci¹ rozwoju
swojego biznesu na tym
terenie. Rynek ten staje siê
co raz wa¿niejszy i bardziej
perspektywiczny dla inwestorów polskich. Œwiadczy to
o wyj¹tkowym znaczeniu

partnerstwa polsko-ukraiñskiego dla inwestycji i
rozwoju relacji obu stron.
Niemniej wa¿ne jest to, ¿e
cykl szkoleñ, który oferuje
Polsko-Ukraiñska Izba Gospodarcza jest bezp³atny i
ka¿da zainteresowana osoba
pracuj¹ca z województwa
mazowieckiego mo¿e siê
zg³osiæ i odbyæ szkolenia.
Celem projektu jest w
sposób kompleksowy podnieœæ kwalifikacje pracowników podmiotów dzia³aj¹cych
na rynku ukraiñskim b¹dŸ
bêd¹cych nim zainteresowanych.
Wa¿nym elementem w
przeprowadzeniu powy¿-

szych szkoleñ jest nie tylko
wiedza, któr¹ zdobêd¹ uczestnicy, ale równie¿ wymiana
doœwiadczeñ na rzecz relacji
z biznesem ukraiñskim, oraz
integracja osób w województwie mazowieckim zainteresowanych œcis³¹ wspó³prac¹ z przedsiêbiorstwami
Ukrainy.
Jest to szansa zarówno
dla biznesu ukraiñskiego na
pozyskanie nowych inwestycji i partnerów gospodarczych, jak równie¿ stwarza
dodatkowe mo¿liwoœci dla
polskich przedsiêbiorców w
rozwoju inwestycji na rynku
ukraiñskim.

j¹ce oczekiwania przedsiêbiorców.
Poniesione nak³ady
inwestycyjne,
nowe miejsca pracy,
utworzone przez inwestorów
na terenie strefy
Na dzieñ 28.05.2009r. 55
przedsiêbiorstw posiada³o
wa¿ne zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie W-MSSE,
w tym 33 firmy ju¿ j¹ rozpoczê³y. Od pocz¹tku istnienia Strefy (1997r.) do koñca
pierwszego kwarta³u 2009r.
ogólny poziom zatrudnienia
wyniós³ 9634 etaty. £¹cznie
od 1997r. na terenie W-MSSE
przedsiêbiorcy ponieœli nak³ady inwestycyjne w wysokoœci ponad 2,5 mld z³.
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Zaproszenie do
udziału w Misji
Gospodarczej
do obwodu
żytomierskiego
Polsko-Ukraiñska Izba
Gospodarcza w Warszawie
ma przyjemnoœæ zaprosiæ
przedstawicieli Pañstwa firm
do udzia³u w Misji Gospodarczej do ¯ytomierza 2-3
lipca 2009 roku.
Z doœwiadczenia wiadomo,
¿e najbardziej skuteczn¹
form¹ nawi¹zania kontaktów
handlowych s¹ bezpoœrednie
spotkania biznesowe, gdy¿ to
one najczêœciej w przysz³oœci
owocuj¹ podpisaniem umów
i kontraktów. Dlatego g³ównym celem, jaki zosta³ postawiony naszemu projektowi
jest u³atwienie polskim oraz
ukraiñskim przedsiêbiorcom
zainicjowania takich kontaktów. Maj¹c to na uwadze
przygotowaliœmy dla Pañstwa
Misjê Gospodarcz¹ do jednego
z najbardziej rozwiniêtych
pod wzglêdem gospodarczym
i inwestycyjnym obwodów
Ukrainy. Wyjazd nie tylko
umo¿liwi nawi¹zanie bezpoœrednich kontaktów z lokalnymi firmami, ale tak¿e
u³atwi Pañstwu samodzielne
poznanie mo¿liwoœci gospodarczych ¿ytomierskiego
rynku oraz wymianê doœwiadczeñ biznesowych.
Wszelkich dodatkowych
informacji dotycz¹cych Misji
Gospodarczej do Obwodu
¯ytomierskiego udzielaj¹ pracownicy Polsko-Ukraiñskiej
Izby Gospodarczej, telefon:
(+48 prefix 22) 828-00-81,
fax +48 prefix 22) 828-00-82;
e-mail: tmilek@puizba.pl;
oruden@puizba.pl;
www.puizba.pl
Z powa¿aniem
Wac³aw Pawlak
Dyrektor Generalny PUIG

IV
26 czerwca  16 lipca 2009 * Kurier Galicyjski

Dodatek specjalny

ZIELONE PŁUCA POLSKI –
ODPOCZYNEK I PRACA W JEDNYM

PolskoUkraińska Izba Gospodarcza zaprasza
do dyskusji oraz do publikacji treści o tematyce
gospodarczej na łamach „Kuriera Gospodarczego”
kach od nieruchomoœci dla
przedsiêbiorców oraz od œrodków transportowych. Szczegó³owe informacje na ten
temat dostêpne s¹ na stronie
internetowej:
www.ostroleka.pl/bip/.

Ostro³êka z lotu ptaka
TETIANA MI£EK
JULIA GOGOL
Leœne tereny, nieska¿ona
przyroda, Puszcza Zielona,
dwie rzeki a w tym piwo kozicowe, ekskluzywny miód i
oryginalne placki – brzmi jak
zagraniczny kurort, a jest to
wszystko o polskim miasteczku Ostro³êka.
Centrum zielonych p³uc
Polski – idealne miejsce
dla turystyki
Ostro³êka le¿y na Równinie Kurpiowskiej a przez ni¹
p³ynie rzeka Narew oraz jej
dop³ywy Omulew i Czeczotka.
Miasto jest znane jako centrum kultury kurpiowskiej.
Duch starej kurpiowskiej
tradycji uœwietnia liczne
ludowe uroczystoœci i ujmuje
goœcinnoœci¹. Dzika Puszcza
Zielona zachwyca czystoœci¹
i œwie¿oœci¹. A dzikie zwierzêta w otoczeniu dwustuletnich
drzew s¹ niezmienna czêœci¹
krajobrazu. Taki widok zachwyca nie tylko polskiego turystê, lecz ka¿dego, kto sobie
ceni prawdziw¹ naturê.
Ostro³êka s³ynie z promocji kurpiowskiej kultury
i warto zwiedziæ Ostro³êckie
Centrum Kultury, w którym
s¹ organizowane liczne
wernisa¿e, imprezy folklorystyczne, konkursy plastyczne
i przedstawienia teatralne.
Tego rodzaju imprezy przybli¿aj¹ turystom kurpiowskie
dziedzictwo kulturowe.
W Ostro³êce
godne polecenia s¹:
- unikalne Muzeum Kultury Kurpiowskiej, w którym
przedstawiona jest nie tylko
historia regionu, jak równie¿
liczne ciekawostki regionalne
i kulturowe.
- Ratusz, fort Bema,
- Galeriê Ostro³êka,
- liczne koœcio³y.

Dobra kuchnia jest jednym z najwiêkszych atutów
regionu. Oryginalne potrawy
urzekaj¹ niepowtarzalnym
smakiem. ¯urek, ³opatka w
chlebie, fafernuchy (placki),
rejbak (babka ziemniaczana
z miêsem), piwo kozicowe,
s³ynny kurpiowski miód, a
tak¿e oryginalny napój z szyszek ja³owca to tylko niektóre
specja³y, którymi zachwycaj¹
siê przybywaj¹ce zewsz¹d
turyœci.
Ale Mazowsze to nie tylko
raj turystyki i relaksu, to te¿
œwietna okazja dla inwestycji.
Zapraszamy do strefy ulg
i zwolnieñ podatkowych.
Perspektywy rozwoju
gospodarczego
Atutem Ostro³êki jest centralne po³o¿enie w odniesieniu

do trzech du¿ych miast Polski: Warszawy, Bia³egostoku
i Olsztyna. Lokalne w³adze
wprowadzaj¹ nowych inwestorów w przyjazny klimat
wspó³pracy i zaufania. Z myœl¹
o przedsiêbiorcach w minionych latach w Ostro³êce zosta³a utworzona strefa rozwoju
gospodarczego, gdzie na obszarze kilkunastu hektarów,
wyposa¿onych w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹ zosta³y
stworzone dogodne warunki
do prowadzenia dzia³alnoœci
produkcyjnej i us³ugowej.
Obecnie teren jest zagospodarowany m.in. przez firmy
z kapita³em zagranicznym
(tj. Natrix, Gipsem, Stora
Enso). Wspieraj¹c rozwój lokalnej przedsiêbiorczoœci
w³adze Ostro³êki przyjê³y system ulg i zwolnieñ w podat-

Atrakcyjnoœæ miasta
dla przysz³ych inwestorów
potwierdza w³¹czenie
ponad 86 ha ostro³êckich
terenów do WarmiñskoMazurskiej Strefy
Ekonomicznej (WMSSE)
Wœród najwa¿niejszych
ostro³êckich przedsiêbiorstw
znajduje siê m.in. Stora Enso
Poland S.A. – jedna z najwiêkszych w Polsce firm z bran¿y
celulozowo-papierniczej,
ENERGA Elektrownie Ostro³êka Spó³ka Akcyjna oraz
Spó³dzielnia Mleczarska
„Ostro³êka”- firma z d³ugoletni¹ tradycj¹, nale¿¹ca do
czo³ówki producentów i przetwórców mleka w kraju.
Na wzrost lokalnej aktywizacji gospodarczej maj¹
wp³yw liczne organizacje biznesowe m.in. Ostro³êckie Forum Gospodarcze, Agencja
Rozwoju Regionalnego Sp. z
o.o., Lo¿a Mazowiecka BCC.
Du¿¹ czêœæ ostro³êckiego
rynku stanowi agrobiznes.
Tereny rolnicze to miejsca

produkcji czystej, ekologicznej ¿ywnoœci. Ostro³êckie
mleko znalaz³o odbiorców
wœród najwiêkszych przetwórców z bran¿y: spó³dzielnia
Mleczarska „Ostro³êka”, Hochland, Onken i inne. Dynamicznie rozwija siê tak¿e
bran¿a agroturystyczna.
Ostro³êcka przyroda przyci¹ga spragnionych odpoczynku turystów, a wielowiekowa tradycja kurpiowska
stanowi o uroku regionu.
Wspó³praca miêdzynarodowa jest istotnym czynnikiem przedsiêbiorczoœci.
Wzajemne kontakty i wspólne
projekty w dziedzinie sportu,
kultury i gospodarki wp³ywaj¹ na cenn¹ wymianê
doœwiadczeñ. Ostro³êka wspó³pracuje z siedmioma miastami
partnerskimi z ró¿nych regionów europejskich i nie tylko:
Pryluky na Ukrainie, Alytus
na Litwie, Balassagyarmat na
Wêgrzech, Cafelandia w Brazylii, Meppen w Niemczech,
Mosty na Bia³orusi oraz Slavkov
u Brna w czeskich Morawach.
Rozwijanie i umacnianie ju¿
istniej¹cych kontaktów zagranicznych jest wyzwaniem dla
lokalnych przedsiêbiorców.
Szanowni Pañstwo, Ostro³êka zaprasza do zwiedzania
i inwestowania!

EKSPERT W BIOMASIE

Poli Trade Polska Sp. z o.o.
ul. T. BoyaŻeleńskiego 108
40750 Katowice
tel.: 032 292 10 41
fax: 032 292 10 41
email: biuro@politrade.pl
www.politrade.pl
Poli Trade Polska Sp. z o.o. współpracująca z naj
większymi grupami energetycznymi w Polsce,
poszukuje producentów biomasy w postaci pe
letu, granulatu, śruty z łuski słonecznika i rzepaku.
Oferujemy stałą współpracę i atrakcyjne ceny.
Zapraszamy do współpracy.

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza

Ratusz w Ostro³êce

00048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4
Telefony: +48 22 828 00 82; +48 22 828 00 81;
+48 22 826 52 51
e –mail: puig@puizba.pl

