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Łódź: Mecalit inwestuje w strefie po raz trzeci
Mecalit Polska Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na
prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej S.A.
Mecalit Polska Sp. z o.o. została założona w 2004 roku
i jest spółką-córką firmy Mecalit GmbH z Niemiec.
Przedsiębiorca jest renomowanym dostawcą elementów
z tworzyw sztucznych dla branży agd. Nowa inwestycja
Spółki polega na rozbudowie istniejącego zakładu przy ul.
Dąbrowskiego w Łodzi. Jest to już trzecia inwestycja
w ŁSSE S.A.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść
wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 12 mln zł
(do końca 2015 r.) oraz zwiększyć dotychczasowe
zatrudnienie przynajmniej o 20 nowych pracowników (do
31 października 2015 r.) oraz utrzymać zatrudnienie na
poziomie 172 pracowników do 31 października 2020 r.
Przez 17 lat istnienia w Łódzkiej SSE wydano 274
zezwolenia, a inwestorzy zrealizowali inwestycje
o łącznej wartości prawie 12 mld zł, dzięki którym
powstało ponad 31 tysięcy miejsc pracy.

Fot. www.multiinvestment.pl

Stypendia naukowe PŁ
29 stycznia w sali konferencyjnej fabryki L. Grohmana
odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów
naukowych dla szczególnie uzdolnionych studentów
Politechniki Łódzkiej. Otrzymało je 10 laureatów.

Laureaci i fundatorzy tegorocznej edycji. Fot. ŁSSE S.A.

Na początku uroczystości o historii stypendiów
opowiedział ich pomysłodawca Włodzimierz Fisiak,
Prezes Fundacji PŁ. Wyniki zaś odczytał prof. Stanisław
Bielecki, JM Rektor PŁ. Rektor przypomniał, że w III edycji
konkursu wzięło udział 63 studentów PŁ spośród, których
wybrano dziesięciu laureatów. Na tle wszystkich
uczestników wyróżnili się oni imponującym dorobkiem
naukowym oraz dodatkową aktywnością wykraczającą

poza mury uczelni. Działalność krajowa i zagraniczna,
ogromny zasób certyfikatów i zaświadczeń o odbytych
szkoleniach, dodatkowych praktykach czy stażach,
umożliwiła studentom znalezienie się w gronie laureatów.
W tym roku fundatorami stypendiów byli:
•Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
(6 stypendiów)
•Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
(3 stypendia)
•ICT Polska Centralna Klaster (1 stypendium)
W sumie przez trzy edycje ŁSSE S.A. ufundowała już
17 stypendiów!
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2nd Speed Business
Mixer w Łodzi

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Medialnym
wydawnictwa Outsourcing&More, outsourcingportal.pl,
Biznes Polska oraz Dziennika Łódzkiego.

Łódzka SSE wraz z Międzynarodowymi Izbami
Gospodarczymi oraz Sponsorami, zaprasza na 2nd
Speed Business Mixer w Łodzi, który odbędzie się 19
marca w Fabryce Grohmana.

Sponsorzy Złoci

Podczas wydarzenia każdy uczestnik weźmie udział
w serii bezpośrednich spotkań wraz z innymi przedsiębiorcami przy okrągłych stolikach. Jest to idealna szansa,
aby zaprezentować firmę, wymienić się wizytówkami,
zawrzeć nowe kontakty oraz opowiedzieć zarówno
o poszukiwanych, jak i dostarczanych przez Państwa
usługach.

Sponsorzy Brązowi

Partnerami wydarzenia są: Belgijska Izba Gospodarcza,
Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza, Indyjsko-Polska Izba
Przemysłowo-Handlowa, Japońska Organizacja Handlu
Zagranicznego JETRO, Niderlandzko-Polska Izba
Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa i Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza.
Sponsorem Głównym 2nd Speed Business Mixer w Łodzi
jest Partner ŁSSE S.A., firma doradcza PwC oraz Port
Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta.
W pierwszej edycji Speed Business Mixera wzięło udział
ponad 300 gości. Fot. Paweł Nowak, ŁSSE S.A.

Kancelaria Chudzik i Wspólnicy, Grupa Dinx, PKF Polska
oraz VE Systems.

Pozostali Sponsorzy wydarzenia to: Athlon Car Lease,
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Kompleks przemysłowy
w Lućmierzu czeka na inwestorów

związaną z przemysłem oraz składy i magazyny.

ŁSSE S.A. oddała do użytku kompleks przemysłowy
zlokalizowany w Lućmierzu (gmina Zgierz). Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się przy drodze
krajowej nr 91, w odległości 4 km od skrzyżowania
z autostradą A2.

Kompleks przemysłowy Lućmierz. Fot. ŁSSE

W ramach kompleksu istnieje możliwość wydzielenia
terenu o powierzchni od 0,5 do 10,5 ha. Działka wyposażona jest w niezbędne media tj. gaz, prąd, kanalizacja.
Na terenie kompleksu można prowadzić działalność

Kontakt w sprawie nieruchomości:
Agnieszka Sobieszek, agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl
Rafał Karolczak, rafal.karolczak@sse.lodz.pl

Pośrednictwo: teren inwestycyjny w Tomaszowie Mazowieckim
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. poleca
teren inwestycyjny położony w Tomaszowie Mazowieckim, który posiada status ŁSSE.
Nieruchomość o powierzchni 5,5 ha znajduje się
w sąsiedztwie zjazdu z drogi ekspresowej S8. Działka
posiada wjazd z drogi asfaltowej, wyposażona jest w sieć
energetyczną, gazową oraz kanalizacyjną. Orientacyjna
cena gruntu wynosi 150 zł za metr kwadratowy.

Teren inwestycyjny w Tomaszowie Mazowieckim Fot. ŁSSE

-Z pewnością głównym atutem tej działki jest jej
lokalizacja. - uważa Magdalena Plecińska, Z-ca dyrektora
ds. kontroli i obrotu nieruchomościami - Znajduje się przy

zjeździe z drogi ekspresowej S8, która łączy Wrocław
i Warszawę. Inwestorzy zainteresowani kupnem tej
nieruchomości powinni mieć także na względzie status
ŁSSE, który pozwala skorzystać z pomocy publicznej
sięgającej nawet 55% kosztów inwestycji.
Kontakt w sprawie nieruchomości:
Paweł Klimczak, pawel.klimczak@sse.lodz.pl
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. od 2011 roku
zajmuje się także pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Tę i wiele innych atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych, a także biura, hale i magazyny znajdują
się na stronie www.sse.lodz.pl
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Regeneracja w biurze

Fot. www.restartyou.pl

Ból pleców, karku, nadgarstków, dotyczy blisko 50%
pracowników spędzających swój czas pracy przy
biurku. Najczęściej problem ten dotyczy osób w wieku
pomiędzy 30 a 60 rokiem życia, czyli pracowników
najbardziej doświadczonych, których potencjalna
absencja negatywnie wpływa na funkcjonowanie
firmy.
Rozwiązaniem jest wdrożenie w przedsiębiorstwie
programu profilaktycznego opartego o masaż typu Work
Site, wzbogacony doradztwem w zakresie ćwiczeń
wzmacniających mięśnie pleców i prawidłowej postawy.
Masaż Work Site to 10-20 minutowy masaż w miejscu

Współpraca z KŻ "Orzeł”
Klub Żużlowy "Orzeł" zaprasza instytucje i przedsiębiorców do współpracy.

Fot. KŻ Orzeł

Żużel istnieje w Łodzi od 67 lat. Łódzki klub startował
w rozgrywkach ligowych m.in.. jako Tramwajarz, Włókniarz
i Gwardia. W 2005 roku powstał KŻ „Orzeł” Łódź, który od
2010 roku startuje w rozgrywkach pierwszej ligi żużlowej.
Do największych sukcesów klubu należy trzykrotny (20112013) udział łódzkich żużlowców w finale Mistrzostw Polski
Par Klubowych. W sezonie 2015 w „Orle” startować będą
m.in. Kamil Adamczewski, Jakub Jamróg, Sebastian
Niedźwiedź, Rory Schlein czy Olivier Berntzon. W kadrze
klubu znajduje się również aktualny drużynowy Mistrz

pracy – np. w biurze open space, przestrzeni do
wypoczynku itp. – wykonywany przez ubranie, na
specjalistycznym krześle. Efektywność tego typu
programów potwierdzają takie marki jak np. Apple, które
wdrożyły je w swoich biurach. Wzmocnieniem
oddziaływania programu może być aktywność fizyczna
pracowników, animowana przez trenera. Modne ostatnio
biegi długodystansowe, triatlon, gry zespołowe mogą na
stałe zagościć w firmie, jako element profilaktyki
zdrowotnej, czy CSR przedsiębiorstwa.
Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrożenia
programów w Państwa firmie.
Kontakt dla klientów biznesowych: Maciej Mazerant tel:
48 722 080 775, www.restartyou.pl
Świata Mads Korneliussen (Dania). Sezon trwa od
kwietnia do października, a na każdym meczu w Łodzi
pojawia się ok. 5-7 tysięcy kibiców.
KŻ „Orzeł” zaprasza do współpracy instytucje i firmy, które
chciałyby wesprzeć rodzinny sport, który jest dla każdego
i w każdym wieku. W ramach wsparcia otrzymają
Państwo pakiet korzyści promocyjnych, które zostaną
dopasowane do Państwa oczekiwań.
Zachęcamy do kontaktu z KŻ „Orzeł”
e: klub@orzel.lodz.pl, tel. 42 672 30 20, www.orzel.lodz.pl
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6
PKF Consult
Już ponad 20 lat minęło od momentu, kiedy spółka
PKF Consult stawiała pierwsze kroki na rynku usług
audytorskich, podatkowych, konsultingowych
i doradczych. Od tego czasu, niezmiennie z sukcesem
pomaga firmom świadcząc profesjonalne usługi
z zakresu audytu, rachunkowości, podatków,
doradztwa gospodarczego i szkoleń.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi zespół PKF zwiększył się
z trzech do ponad 130 kompetentnych pracowników,
zaangażowanych w obsługę linii biznesowych w 7 biurach
na terenie kraju. Z każdym rokiem, PKF rozszerza
współpracę międzynarodową dzięki przynależności do

Respect
Efektywne zarządzanie organizacją w dużej mierze
zależy od potencjału jej menedżerów.
Dlatego Respect, firma znajdująca się w czołówce
rankingu najlepszych firm szkoleniowych w Polsce wydawnictwa Home&Market, zaprasza Państwa do udziału
w badaniu kompetencji kluczowych pracowników.
Badanie realizowane jest przy użyciu HR Core
Competences - nowoczesnego narzędzia IT opartego
o metodę oceny 360 stopni.

sieci firm audytorsko-konsultingowych PKF International.
Aby umożliwić dalszy rozwój spółki firma zdecydowała się
na zmianę siedziby biura w Łodzi. W 1900 roku
funkcjonowała w tym miejscu parowa przędzalnia wełny
Karola Bayerla i Wiktora Wolfa. Przed 1938 rokiem do
dawnych budynków przy ul. Dowborczyków dobudowano
nowoczesną tkalnię, w której umieszczono krosna
automatyczne. Po 1945 fabrykę upaństwowiono pod
nazwą Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. S. Dubois
„Polino”. Wnętrza fabryki, po modernizacji pod koniec lat
80. XX wieku, służą jako pomieszczenia biurowe.
Siedziba Łódzkiego biura PKF Consult sp. z o. o.
z dniem 7 stycznia 2015 r. została przeniesiona na ul.
Dowborczyków 30/34 w centrum Łodzi.
Dzięki HR CORE COMPETENCES otrzymujecie
Państwo:
źraporty z informacjami użytecznymi dla biznesu
uwzględniającymi potrzeby interesariuszy na różnych
szczeblach organizacji,
źdoradztwo Ekspertów Respect wraz z interpretacją
wyników i rekomendacjami,
źprzyjazny i czytelny sposób zaprezentowania wyników
badania,
źwygodny i intuicyjny interface użytkownika,
źbezpieczeństwo i poufność danych.

