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WKaliszu warto inwesto-
wać, warto też zakładać
i rozwijać firmę. Todrugie

codowielkościmiastonaszegowo-
jewództwa, liczące ponad 100 tys.
mieszkańców, jestotwartenawyz-
wania izainteresowaneinwestycja-
miw rozwójkapitału ludzkiego.

Doatutówmiasta,sprzyjających
rozwijaniuwnimbiznesunależydo-
bre połączenie z dużymimiastami,
od których Kalisz jest oddalony
oniecoponadstokilometrów–zŁo-
dzią,PoznaniemiWrocławiemibli-
skie sąsiedztwoautostradyA2Ber-
lin – Poznań – Łódź – Warszawa –
Moskwa (około 45 km).WKaliszu
krzyżują się drogi krajowe: 12 -
Łęknica–Leszno–Kalisz–Piotrków
Trybunalski – Radom – Lublin –
Dorohusk,25-Bobolice–Bydgoszcz
–Konin–Kalisz–OstrówWielkopol-
ski–Oleśnicaorazdrogiwojewódz-
kie: 442 -Września – Kalisz, 450 -
Kalisz–Wieruszów–Opatów,atak-
że 470 - Kościelec – Turek – Kalisz.
Ważniejsze jednak jest podejście
władz miasta i mieszkańców –
wspieranie inwestorów, tworzenie
klimatu przedsiębiorczości oraz
współpracamiędzynarodową,cze-
go efektami są ZłotaGwiazdaPart-
nerstwa, i Honorowa Flaga Europy
zaaktywnośćwkontaktachmiędzy-
narodowych, przyznane miastu

w 1998 i 1999 roku przez Komisję
Europejską,HonorowaPlakietaRa-
dyEuropyzazasługinapoluintegra-
cji europejskiej i aktywność we
współpracy międzynarodowej,
przyznana przez Radę Europy
w2003r.Sąteż istotnetytułyzwią-
zanezinwestycjamilokalnymi-Gmi-
naFair Play –CertyfikowanaLokali-
zacja Inwestycji przyznany przez
Krajową IzbęGospodarcząw2010
roku, czy tytuły laureata III miejsca
w rankingu organizowanego przez
miesięcznik „Forbes” w 2013 roku,
wśródmiast od 50 do 150 tysięcy
mieszkańców, które stwarzają naj-
lepsze warunki do inwestowania,
czy również z 2013 roku - 10.miej-
scadlaMiastaKaliszwRankinguSa-
morządów„Rzeczpospolitej”.

SamKaliszprzypominanaswo-
jej stronie internetowejokolejnych
istotnych plusach podkreślających
atrakcyjność inwestycyjną miasta.
Należądonich:

-położeniewsercuAglomeracji
Kalisko – Ostrowskiej, chłonnego
rynku konsumpcyjnego i inwesty-
cyjnego,

-wieloletnieprogramyi inicjaty-
wy samorząduna rzeczwspierania
inwestycji,m.in.uzbrojenieterenów
inwestycyjnychDobrzecZachód,

- organizacja i uczestnictwo
w imprezach targowych,

-działalnośćnaobszarzemiasta
Wałbrzyskiej Specjalnej StrefyEko-
nomicznej z terenami typu
„greenfield”

- cechy prężnego ośrodka nau-
kowego, kulturalnego i sportowo –
rekreacyjnego.

Doważnych powodów, dobrze
wpływających na decyzje inwesto-
równależą:faktbyciamiastadrugim
biegunemrozwojowymWielkopol-
ski, dobra alternatywa dla lokaliza-
cji inwestycji pomiędzy trójkątem
tworzącymnajwiększeaglomeracje
tj. Łódź, Poznań, Wrocław, niskie
kosztypracy iwykwalifikowanipra-
cownicy,dogodnapołączeniakomu-
nikacyjne. w tymplanowany przy-
stanekKoleiSzybkichPrędkości(od-
cinek tenwpisuje się wmiędzyna-
rodowąsieć korytarzypaneuropej-
skich), -dobra infrastruktura iwyso-
ki poziomusługdlabiznesu.

Miasto posiada stację kolejową
zmożliwościąrealizacjipołączeńko-
lejowychw skali krajowej imiędzy-
narodowej, sieć ośrodków badaw-
czych(znp. jedynymwPolsceCen-
trumDoskonałościBadańKółZęba-
tych), kształcenia zawodowego
i naukowych, a na 1000mieszkań-
ców przypada 310 pracujących, tj.
o 61 osób więcej niż przeciętnie
wwojewództwie.
(O-GOK)

Kalisz - tusię inwestuje

REKLAMA 005406486

REKLAMA 005421626
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- krewetki tygrysie podane na delikatnej 
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AGRITO
• SKUP - SPRZEDAŻ

• kukurydzy mokrej, suchej, 
• zbóż,
• rzepaku,

•  KONTRAKTACJA KUKURYDZY, 
ZBÓŻ I RZEPAKU,

• SZYBKA PŁATNOŚĆ, 
• MOŻLIWOŚĆ ODBIORU,
• USŁUGA SUSZENIA, 
• USŁUGA MAGAZYNOWANIA.

Topola Wielka, ul. Gajowa 2a, 
63-421 PRZYGODZICE

Dział Handlowy: 
62 720 45 84, 690 308 358, 519 547 593, 605 898 451
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LOOX, Galeria Optyki 
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LOOX Galeria Optyki, 
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