
WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD NOWĄ SIEDZIBĘ FIRMY LAPP KABEL 

KOBIERZYCE 26.04.2013 

Dnia 26.04.2013 miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 
nowej siedziby firmy Lapp Kabel Sp. z. o.o. Nowa siedziba powstaje w Podstrefie 
Ekonomicznej Wrocław – Kobierzyce. 

Podstrefa Wrocław-Kobierzyce to tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 410,6 hektarów 
położone w gminie Kobierzyce pod Wrocławiem na Dolnym Śląsku. Obszar ten jest 
zarządzany przez Oddział ARP SA we Wrocławiu i stanowi część Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 
 
W chwili obecnej na terenie Podstrefy realizowane są inwestycje dużych  firm zagranicznych 
np.  LG.Philips LCD, LG Electronics, LG Chem, Toshiba, LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.  
oraz wielu innych.  

 

 

            Damian Kosarewicz, Siegbert Lapp, Leszek Stępnicki                                                  Kamień Węgielny  Lapp Kabel 

 

W uroczystości brali udział zarówno przedstawiciele lokalnych władz gminy Kobierzyce –
Wójt Ryszard Pacholik, Zastępca Wójta Piotr Kopeć, Sekretarz Gminy Maria Wilk, 
przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, z którą firma Lapp Kabel  współpracuje od lat,  jaki 
i nasi klienci, projektanci, wykonawcy z firmy PM HOLDING, przedstawiciele firm ze strefy 
oraz przedstawiciele prasy branżowej i lokalnej.   

Kamień węgielny pod fundamenty nowej siedziby został  wmurowany przez  Siegbert Lapp- 
Członka Zarządu Lapp Group oraz Leszka Stępnickiego Prezesa Zarządu Lapp Kabel 
Polska.    

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wmurowanie  kapsuły czasu. Zgodnie z tradycją, 
która panuje w grupie LAPP w fundamentach nowych firm umieszcza się kapsułę, w której 
każdy oddział w danym kraju umieszcza to, co uważa za najważniejsze i pragnie przekazać 
potomnym.  

W kapsule, którą umieściliśmy pod naszą przyszłą siedzibą znalazły się: polskie monety 
obiegowe, bieżące wydanie gazet: lokalnej i ogólnopolskiej, symboliczny kamień węgielny, 



katalog produktów, przewód ÖLFLEX® z dławnicą, karty z podpisami osób biorących udział 
w uroczystości oraz projekt planowanej budowli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Wmurowanie kapsuły czasu 

Po szczelnym zamknięciu kapsułę umieszczono w ziemi i zalano betonem. Siegbert Lapp 
osobiście zasypał otwór ziemią. W ten sposób symbolicznie rozpoczęliśmy budowę naszej 
nowej siedziby, której duży projekt i wizualizację goście i pracownicy firmy mogli zobaczyć na 
bilbordach.  

Część oficjalna zakończyła się uroczystym wypuszczeniem w niebo balonów.  Po części 
oficjalnej zaprosiliśmy naszych gości na poczęstunek.  

Cała uroczystość przebiegła w miłej atmosferze przy pięknej, słonecznej pogodzie. Dla 
pracowników firmy Lapp Kabel był to pierwszy, symboliczny dzień pracy w nowym miejscu.  

 

 

 


