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W XII wieku powstała osada targowa o nazwie Środa, nazwę swą zawdzięcza targom odbywanym
tutaj w każdą środę tygodnia.
Przekształcenie się Środy z osady targowej w ośrodek o charakterze miejskim rozpoczęło się za
panowania księcia śląskiego Henryka Brodatego (1202-1238) i związane było z jego działalnością
zmierzającą do powiększenia znaczenia gospodarczego i politycznego Śląska, jako programu
zjednoczenia Polski.
Przemianom o charakterze społeczno - prawnym związanym z lokacją miasta, towarzyszyły
przemiany w zabudowie. Miasta nie założono na nowym terenie, przebudowano jedynie dawną osadę,
przystosowując ją do nowych miejskich potrzeb.
Od początku swego istnienia Środa była dużym ośrodkiem uprawy winogron, a tym samym produkcji
wina, które zaliczano do najlepszych na Śląsku. Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w herbie miasta.
W pierwszej połowie XV w. Królestwo Czeskie, w tym także i Śląsk były widownią wojen husyckich.
W latach 1428-31 na szlaku wypraw wojennych husytów, znalazła się Środa i okolice. Najgorszy
w skutkach był napad husytów w 1428 r., kiedy to ograbili miasto, spalili klasztor i kościół
Franciszkanów.
Drugą połowę XVII w. charakteryzuje odbudowa ze zniszczeń wojennych. Przystąpiono do niej
jeszcze w trakcie wojny. W wigilię Bożego Narodzenia w 1645 r. odezwały się po raz pierwszy
dzwony, zawieszone w odbudowanej wieży.

W czasach austriackich, około 1711 roku, pochodzący ze Szwajcarii Jan Jakub Marschand, założył
pierwszą fabrykę tytoniu, dając tym samym początek, rozwiniętej na szeroką skalę w XIX w.
produkcji tytoniu i papierosów. W 1742 r. otwarto fabrykę porcelany a w 1750 jedwabiu.
Środa Śląska historycznie leży na Dolnym Śląsku. Miasto znajduje się na wysokości ok. 130 m n.p.m.
Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 14,94 km²[

Bezrobocie

W Powiecie Średzkim pracuje około 9059 osób czyli 18% wszystkich mieszkańców powiatu.
Nie jest to wynik najgorszy, biorąc pod uwagę fakt, iż w około stu powiatach w kraju bezrobocie
przekracza 20 % a w siedmiu nawet 30%.
Zarejestrowanych osób bezrobotnych w PUP Środa Śląska na koniec I kwartału 2011 było 2464
osoby, w tym 1174 kobiety.
Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia mieszkańców powiatu średzkiego okazuje się, że najwięcej
zarejestrowanych bezrobotnych jest z wykształceniem: zasadniczym zawodowym (282 kobiety
i mężczyzn 480) oraz gimnazjalnym i podstawowym (kobiet 332 a mężczyzn 507).
Nasuwa się wniosek, że absolwenci szkół zawodowych mają trudności z wejściem na lokalny rynek
pracy, bądź to przez brak odpowiednich ofert pracy, bądź to przez nietrafne wybory edukacyjne.
W przypadku osób z wykształceniem gimnazjalnym widać wyraźnie, że ten poziom wykształcenia nie
gwarantuje pracy w oebcnej sytuacji rynkowej i konieczne jest uzupełnienie wykształcenia oraz
nabycie konkretnych kwalifikacji zawodowych. Potwierdza to fakt, iż dużą grupę bezrobotnych
stanowią osoby w wieku 18 - 34 lata – 1156 osób, tj. około 47% ogółu zarejestrowanych w PUP Środa
Śląska.
Gdybyśmy chcieli zanalizować bezrobocie w poszczególnych gminach to najwięcej bezrobotnych 1516 osób zrejestrowanych jest na terenie gminy Środa Śląska i gminy Miękinia. Stanowią oni ponad

60% wszystkich zrejestrowanych bezrobotnych w powiecie średzkim. Należy jednak dodać, że w tych
dwóch gminach mieszka największa liczba osób.
Okazuje się, że intensywny rozwój przemysłu i strefa ekonomiczna oraz rozpoczęte i planowane
inwestycje wpływają w znacznym stopniu na spadek stopy bezrobocia w naszym powiecie. Poniższa
tabela określa liczbę ofert zgłoszonych przez pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie
Śląskiej w 2010 roku.
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Jeszcze całkiem niedawno gmina Środa Śląska była typową gminą rolniczą, obecnie jednak jej
charakter uległ zmianie. O rozwoju gospodarczym gminy świadczy rozmiar realizowanych
i planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Dzięki proinwestycyjnemu nastawieniu lokalnego samorządu, na terenie gminy funkcjonuje
kilkanaście prężnie rozwijających się spółek z kapitałem zagranicznym. Do największych z nich
należą Röben Ceramika Budowlana Spółka z o.o., Armacell Poland Spółka z o. o., Vibracoustic
Polska Spółka z o.o., Gotec Polska Spółka z o.o. Dotychczas w gminie Środa Śląska zainwestowały
firmy z kapitałem: niemieckim, brytyjskim, włoskim, holenderskim, hiszpańskimi, amerykańskim
i belgijskim. Nie zmienia to faktu, że Gmina nadal stara się zachęcić kolejnych inwestorów poprzez
szereg ułatwień w tym ulgi podatkowe, łącznie z całkowitym zwolnieniem z podatków lokalnych dla
inwestorów tworzących stałe miejsca pracy oraz pomoc formalno-prawną w procedurach
administracyjnych.
Zaangażowanie średzkich władz w utworzenie Podstrefy Ekonomicznej „Środa Śląska - Komorniki”
w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w parze z dobrą koniunkturą, spowodowały że
w roku 2007 obszar podstrefy wynosił prawie 30 ha, a jeszcze w tym samym roku został w 100 %
rozdysponowany nowym inwestorom. Tak wielkie zainteresowanie obszarem Środy Śląskiej zachęciło
samorząd do poszukiwania – przy współpracy z LSSE – nowych możliwości dalszego rozwoju.
W 2009 r. Strefa zakupiła ponad 11 ha gruntów przylegających do wcześniej już funkcjonującej strefy
„Środa Śląska - Komorniki”. Dzięki temu nowi inwestorzy otrzymali nowe możliwości a obszar
średzkiej podstrefy objął ponad 44 ha.
W myśl zasady „duże tereny inwestycyjne - strategiczni inwestorzy” władze gminy wraz z LSEE
poczyniły szereg zabiegów w celu poszerzenia Strefy o strategiczne dla całego regionu tereny w
obrębie „Komorniki-Juszczyn” obejmujące również gminę Miękinia, których łączna powierzchnia to
prawie 500 ha z czego ponad 300 ha na terenie gminy Środa Śląska. Starania te zakończyły się
sukcesem. W roku 2010 obszary te zostały objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną tworząc tym samym
jeden z największych kompleksów inwestycyjnych w Polsce. Jego dodatkowym atutem jest położenie
między dwiema aglomeracjami (wrocławską i legnicką).
Pierwsza inwestycja na terenie nowopowstałej podstrefy „Komorniki - Juszczyn” - strefa II, to dobry
prognostyk na przyszłość. Jesienią 2010 rozpoczęto tam budowę fabryki szyb samochodowych
amerykańskiej firmy Pittsburgh Glass Works. Dolny Śląsk walczył o tę inwestycję m.in. z Czechami i
Słowacką.
Możliwości jakie daje ponad 300 ha obszar objęty strefą są znacznie większe. Tereny specjalnych stref
ekonomicznych to magnes przyciągający nowych inwestorów z jednej strony i poważne wyzwanie dla
władz samorządowych – z drugiej. Ich obsadzenie wymaga od lokalnych władz zaangażowania,
rzeczowego i profesjonalnego podejścia do tematu. Nowi inwestorzy to przede wszystkim nowe
miejsca pracy dla mieszkańców i nowe możliwości dynamicznego rozwoju regionu.
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