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Mecacontrol zbuduje w KSSE zakład za 8,4
mln euro
Zakład stanie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Zatrudni 50 osób.
W środę - jak powiedziała PAP Justyna Romańczyk z KSSE - rozstrzygnięto przetarg, w którym
inwestor kupił ponad 2-hektarową działkę oraz uzyskał zezwolenie na działalność w strefie. Fabryka
osiągnie zakładane parametry inwestycji najpóźniej do końca 2008 roku.
Mecacontrol to kolejny hiszpański inwestor w KSSE. Swoją fabrykę w Dąbrowie Górniczej, za ok. 30
mln zł, buduje także Ficomirrors, producent lusterek samochodowych. Wcześniej w Gliwicach
ulokowały się inne hiszpańskie firmy - Roca (ceramika sanitarna), Mecalux (przemysł maszynowy)
i grupa Francisco Ros Casares (przetwórstwo i dystrybucja produktów hutniczych).
Przetarg, który wyłonił Mecacontrol jako nowego inwestora, był jedenastym w tym roku w KSSE.
Niedawno do grona inwestorów dołączyła m.in. firma Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko,
która na terenie dzierżawionym od Fiata będzie wytwarzać części i akcesoria samochodowe.

Zatrudnienie znajdzie ok. 400 osób.
Dodatkowy projekt w KSSE realizować będzie także działający w strefie już od 2000 roku potentat
w produkcji farb i lakierów - Mapei Polska. Na własnym terenie w Gliwicach spółka dodatkowo
zainwestuje ponad 21 mln zł i zatrudni dodatkowo 18 osób.
Jak informowano wcześniej, niemiecki Guhring OHG za 7,7 mln zł rozbuduje fabrykę w Dąbrowie
Górniczej o zakład produkcji narzędzi diamentowych i borazonowych dla motoryzacji, Ugine&Alz
z grupy Arcelora za 9,4 mln euro zbuduje centrum cięcia blach, Smart Plus postawi zakład produkcji
olejów za 3 mln zł, Henkel zbuduje zakład obróbki metali i nakładania powłok za 2,2 mln zł,
niemiecki Mueller-Die lila Logistyk za 36 mln zł wybuduje w Gliwicach centrum logistyczne,
a austriacka firma Ulmer Polska za 1,3 mln euro wybuduje w Godowie fabrykę elementów dla
przemysłu maszynowego.
KSSE spodziewa się w tym roku nowych inwestycji wartości blisko 1 mld zł, sprzedaży ok. 75-80
hektarów gruntu oraz stworzenia ok. 3,5-4 tys. nowych miejsc pracy. W ubiegłym roku 26 nowych
inwestorów zadeklarowało inwestycje na ok. 880 mln zł, co da ponad 4,1 tys. miejsc pracy.
Wkrótce KSSE zamierza pozyskać inwestorów m.in. z segmentu centrów obliczeniowo-księgowych
(na ich potrzeby strefa obejmie biurowce w centrum Katowic) oraz centrów badawczo-rozwojowych.
Takie centrum tworzy już w Częstochowie firma TRW, myśli o tym także Teneco i KS Design. Strefa
spodziewa się też rozwoju centrów logistycznych na swoim terenie.
Od początku istnienia KSSE inwestorzy stworzyli w niej ponad 24 tys. nowych miejsc pracy,
inwestując ponad 8,3 mld zł. W drugiej pod tym względem wałbrzyskiej SSE parametry zatrudnienia
i inwestycji są około dwukrotnie niższe. W Polsce działa 14 specjalnych stref ekonomicznych.
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zimno Kobiety mają niższe prawidłowe ciśnienie krwi Nuda przewlekła wiąże się z ryzykiem 23
lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją Picie, palenie i narkotyki, czyli jak wcześniej
zachorować na serce Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w oczach Jedna na pięć osób ma
mutację, która pomaga przetrwać zimno Kobiety mają niższe prawidłowe ciśnienie krwi Nuda
przewlekła wiąże się z ryzykiem 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją Picie, palenie i
narkotyki, czyli jak wcześniej zachorować na serce Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w
oczach Jedna na pięć osób ma mutację, która pomaga przetrwać zimno Kobiety mają niższe
prawidłowe ciśnienie krwi Nuda przewlekła wiąże się z ryzykiem 23 lutego – Ogólnopolski Dzień
Walki z Depresją

Partnerzy

