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Piknik u Grohmana – trzecia edycja
W lipcu w każdą sobotę weekendu gościliśmy Łodzian na Pikniku
u Grohmana. Przy muzyce na żywo, na kocach, z piknikowymi koszami, jak za dawnych fabrykanckich czasów, wspólnie spędzaliśmy letnie popołudnia.
Już trzeci rok z rzędu przygotowaliśmy dla Łodzian strefę muzyki,
odpoczynku, zabawy dzieci, sztuki, jedzenia i miłego spędzania czasu.
Tegoroczne muzyczna spotkania to wędrówka przez tarasy Paryża,
pałace i parki Wiednia, ulice Buenos Aires i knajpy Tel Avivu.
4 lipca gwiazdą była Anna Hamela, wokalistka, kompozytorka i autorka
tekstów, która śpiewała głównie po francusku, ale i wykonała kilka
utworów po polsku. Na scenie stworzyła niepowtarzalny klimat będący
połączeniem delikatnej, kobiecej subtelności i charyzmy. Jej ciepły,
wręcz anielski głos, przeniósł widzów w zupełnie inny świat, osnuty mgłą
romantyzmu i tajemniczości.
11 lipca swoją premierę miał Grohman Orchestra – to 15-osobowa
orkiestra czerpiąca z tradycji rodziny Straussów i zespołów cesarskiego
Wiednia. Orkiestra powstała, aby cieszyć słuchaczy pięknymi i znanymi
walcami, polkami, ariami i marszami. Zespół prowadził koncertmistrz
Filharmonii Łódzkiej Tomasz Gołębiewski.

Michelangelo Ensemble
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Z kolei 18 lipca wystąpił „Michelangelo Ensemble”,
zespół młodych instrumentalistów związanych
m.in. z Filharmonią Sudecką. Nazwa zespołu
pochodzi od słynnego klubu w Buenos Aires,
zwanego też Katedrą Tanga. Pomysłodawcą
powstania formacji, jak również autorem
wszystkich aranżacji jest Paweł Stuczyński –
kontrabasista, pianista i kompozytor.
25 lipca – z powodu ulewnego deszczu – gwiazda
pikniku zagrała w sali konferencyjnej fabryki
Grohmana. Lubliner Klezmorim to legendarna
polska grupa, wykonująca tradycyjną żydowską
muzykę folkową. Zespół wystąpił ponad 1000
razy zarówno w kraju, jak i za granicą (Niemcy,
Portugalia, Hiszpania, Ukraina). Lubliner
Klezmorim wykonuje tradycyjne żydowskie
piosenki, łącząc je z wpływami muzyki greckiej,
cygańskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, bałkańskiej
oraz polskiej w swoich własnych aranżacjach.
Także w ŁSSE porwał publiczność do tańca.

Grohman Orchestra

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy
spędzali z nami piknikowe soboty. Zapraszamy na
pikniki w lipcu 2016!
Lubliner Klezmorim

Anna Hamela
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Chipita się rozbudowuje
Chipita Poland Sp. z o.o. otrzymała drugie zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W Podstrefie Tomaszów Mazowiecki inwestor deklaruje zatrudnienie przynajmniej 50 nowych pracowników
Chipita Poland Sp. z o.o. działa na polskim rynku producentów produktów spożywczych
od 1998 r. Spółka w 2005 r. rozpoczęła program inwestycyjno-produkcyjny
w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie nowego zakładu produkcyjnego
w Tomaszowie Mazowieckim. Podstawowa działalność spółki to produkcja
i sprzedaż przekąsek (w opakowaniach) na bazie mąki i wyrobów cukierniczych
z czekoladą. Główne marki firmy to: 7Days, Chipicao, Bake Rolls i Fineti.
Nowa inwestycja będzie polegać na kompleksowej rozbudowie zakładu w Tomaszowie

Mazowieckim i ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu
oraz dywersyfikację produkcji.
Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 64 mln zł
(do końca marca 2017 r.) i zatrudnić przynajmniej 50 nowych pracowników (do końca
marca 2017 r.) oraz utrzymać łącznie zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie 468
pracowników przez 3 lata. Jest to drugie zezwolenie Spółki w ŁSSE.

Scanaqua z drugim zezwoleniem
Scanaqua Sp. z o.o. otrzymała drugie zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W Podstrefie Ozorków
inwestor deklaruje zatrudnienie przynajmniej 20 nowych pracowników
Spółka rozpoczęła działalność w 1999 roku. Obecnie należy do międzynarodowej Grupy
GEBERIT. Zakład produkcyjny Inwestora - zlokalizowany w Podstrefie Ozorków ŁSSE
- specjalizuje się w produkcji kabin prysznicowych, wanien oraz brodzików akrylowych
i jest centrum projektowania oraz wytwarzania tych produktów. Nowa inwestycja ma
na celu dywersyfikację produkcji: wśród wyrobów pojawią się nowe elementy (w tym
półprodukty) instalacji wodnych i gazowych wykonanych ze stali nierdzewnej, stali
węglowej, miedzi oraz stopu miedzi, niklu oraz żelaza i mosiądzu.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne
w wysokości co najmniej 8,2 mln zł (do końca 2017 roku) oraz zwiększyć dotychczasowe
zatrudnienie przynajmniej o 20 nowych pracowników (do końca 2017 roku).

Inwestor deklaruje utrzymanie zatrudnienia na poziomie min. 147 pracowników przez
okres co najmniej 5 lat. Jest to drugie zezwolenie Spółki na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie ŁSSE.
Od początku 2015 roku sześcioro Inwestorów łącznie zadeklarowało nakłady
inwestycyjne w wysokości 230 mln zł, zatrudnienie 204 nowych pracowników oraz
utrzymanie 954 miejsca pracy.
- Przez 18 lat istnienia wydaliśmy 279 zezwoleń w Łódzkiej SSE, a inwestorzy zrealizowali
inwestycje o łącznej wartości ponad 12,7 mld zł, dzięki którym powstało ponad
32 tysiące miejsc pracy - mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.
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Wyżyna Lotnicza – projekt rozpoczęty
W siedzibie PAIiIZ, 9 sygnatariuszy podpisało list intencyjny w sprawie utworzenia Wyżyny
Lotniczej. Na łuku Łódź-Radom-Dęblin powstanie hub lotnictwa wojskowego.
Nowy klaster to szansa na kolejne inwestycje lotnicze i kosmiczne oraz kilka tysięcy miejsc pracy w regionie.
List intencyjny zakłada połączenie i dalszą rozbudowę potencjału produkcyjnego, serwisowego, badawczego
i szkoleniowego trzech miast: Dęblina, Łodzi i Radomia. Wyżyna Lotnicza będzie między innymi oferować
kursy dla polskich pilotów wojskowych oraz dla lotników z innych armii. Filarami edukacyjnymi ma być
Szkoła Orląt, czyli obecnie modernizowana Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz
42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Obie te placówki dysponują bogatą paletą trenażerów i symulatorów, pozwalających szkolić pilotów na różne typy statków powietrznych. Swoje wsparcie edukacyjne
zapowiedziały również Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
Impulsem dla powstania klastra jest m.in. przetarg na helikoptery, w którym jako jedyna do ostatniego etapu została zakwalifikowana oferta Airbusa. Airbus Helicopters planuje ulokowanie w Polsce linii montażowej śmigłowców H225M (w Łodzi) oraz produkcji wirników i przekładni. Koncern zapowiedział powstanie
blisko 3500 miejsc pracy (1250 miejsc pracy związanych bezpośrednio z produkcją śmigłowców).
Atutami Wyżyny Lotniczej jest centralne położenie i bliskość Łodzi, Dęblina i Radomia do Warszawy,
a także tradycje lotnicze. Dodatkowo w Radomiu i Dęblinie działa lotnisko wojskowe.
Klaster oznacza dla regionu nowe miejsca pracy oraz utworzenie w otoczeniu inwestycji nawet kilku tysięcy kolejnych u poddostawców i kooperantów. Na inicjatywie może skorzystać cały kraj. Z funkcjonowaniem
Wyżyny Lotniczej wiąże się napływ nowych technologii lotniczych oraz rozwój szkolnictwa zawodowego
w dziedzinie aeronautyki.
Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Miasto
Dęblin, Miasto Łódź, Miasto Radom, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

fot: PAIiIZ
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Forum Polska-Chiny
29 czerwca w Hotelu Andel’s odbyło się III Forum Regionów Polska-Chiny. W wydarzeniu uczestniczyło ponad pół tysiąca gości, z czego 200 stanowili goście z Chin.
To już trzecie Forum Regionów Polska-Chiny. Pierwsze odbyło się w 2013 roku w Gdańsku, rok później
gospodarzem wydarzenia był chiński Kanton (Guangzhou), a tegoroczna organizacja przypadła Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. była zaś
Partnerem Strategicznym.
Głównymi tematami tegorocznych, polko-chińskich dyskusji były mechanizmy działania władz lokalnych
w Polsce i w Chinach, Nowy Jedwabny Szlak, procesy urbanizacyjne oraz rola regionów w promocji gospodarki, turystyki oraz wymiany edukacyjnej. Obecny na Forum Minister Spraw Zagranicznych
Polski, Grzegorz Schetyna w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę, jaką odgrywają władze lokalne
w budowaniu wzajemnych relacji między oboma krajami. Zdaniem Szefa MSZ III Forum Polska - Chiny
nadało nowy wymiar relacjom polsko-chińskim, pokazało, że są one stałe i coraz bardziej ambitne, Chiny
natomiast to dla Polski partner strategiczny, a relacje miedzy naszymi krajami przechodzą w coś tak
konkretnego jak połączenie kolejowe Łódź - Chengdu.
Podczas Panelu dotyczącego Nowego Jedwabnego Szlaku, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Tomasz Sadzyński wskazał, jak istotny z punktu widzenia Strefy jest rozwój wzajemnych
relacji między Regionem Łódzkim a Prowincją Syczuan oraz podkreślił znaczenie połączenia kolejowego
łączącego te dwa regiony w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy.
W trakcie III Forum Regionów Polska-Chiny podpisanych zostało pięć porozumień m.in. pierwsza
w historii umowa o współpracy podpisana przez rząd centralny i prowincję, której sygnatariuszami byli
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prowincja Henan. Porozumienia zawarły również Miasta Łódź i Chengdu, które łączy regularnie kursujący pociąg towarowy; Koluszki i Dujiangyan; Politechnika Częstochowska i Uniwersytet Jianzhu w Shenyang; oraz Centrum Studiów Polska-Azja i Szanghajski
Uniwersytet Handlu Zagranicznego i Ekonomii.

fot. UMWŁ
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zaproszenie

Promocja podczas 3rd Speed Business Mixer w ŁSSE
Już w listopadzie odbędzie się kolejna edycja Speed Business Mixer’a organizowanego przez ŁSSE S.A.
we współpracy z Międzynarodowymi Izbami Gospodarczymi oraz Sponsorami.
Speed Business Mixer to idealna okazja na nawiązanie
nowych kontaktów, zaprezentowanie firmy oraz usług jakie
Państwo oferują. Jest to największe tego typu wydarzenie
w Polsce skupiające w jednym miejscu około 200 firm
z całego kraju, z czego 90% to osoby zarządzające.

Relacja z poprzedniej edycji

Dla naszych Sponsorów to szansa na dotarcie do wyselekcjonowanej grupy odbiorców oraz osób decyzyjnych
w firmach, to widoczność firmy nie tylko podczas wydarzenia,
ale również w trakcie jego organizacji oraz po zakończeniu.
Promocja wydarzenia trwać będzie od sierpnia
do grudnia 2015 r.
Jeśli są Państwo zainteresowani Ofertą Sponsorską,
zachęcamy do kontaktu:
magda.kubicka@sse.lodz.pl, tel.: 42 275 50 58.

ŁSSE na EFG
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza na wystąpienie Mateusza Grzesiaka pt. „LIDER PRZYSZŁOŚCI” w dniu
28 września 2015 r., godz. 16.00, Hala IV w hotelu Double Tree
by Hilton w Łodzi przy ul. Łąkowej 29.
Wystąpienie jest wydarzeniem organizowanym przez ŁSSE
S.A. w ramach VIII Europejskiego Forum Gospodarczego –
Łódzkie 2015. Mateusz Grzesiak to utalentowany trener rozwoju osobistego. Jeden z najpopularniejszych coach-ów w Polsce.
Z jego pomocy korzystają biznesmeni, gwiazdy i dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie.

Weź udział w wyjątkowym wydarzeniu i zdobądź nowe spojrzenie na to co już robisz lub dopiero planujesz. Postaw na swój
rozwój osobisty!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsce prosimy o potwierdzenie przybycia do 22.09.2015 r. poprzez formularz zgłoszeniowy:

Potwierdź przybycie >
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SEKA S.A. ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA I SEMINARIA BHP!
Wieloletni partner ŁSSE, firma SEKA S.A. serdecznie zaprasza inwestorów ŁSSE do skorzystania z bezpłatnych szkoleń
okresowych oraz seminariów bhp na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.
W ramach współpracy SEKA S.A. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, który refunduje w 100% udział w szkoleniach,
w okresie od 18 sierpnia do 15 grudnia 2015 roku odbędą się:
SZKOLENIA OKRESOWE BHP:
Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych (8 godz.)
Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (16 godz.)
SEMINARIA TEMATYCZNE BHP:
Przystosowanie pomieszczeń i stanowisk pracy do wymogów bhp i ppoż.
Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego występującego przy określonych pracach oraz stosowanie środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko
Czynniki szkodliwe dla na stanowiskach pracy i dobór środków ochrony indywidualnej
Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ I SEMINARIÓW:
Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie Łodzi i województwa łódzkiego:
będący mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (do 250 pracowników)
działający w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych
i motocykli, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport, edukacja.
Harmonogram szkoleń i seminariów oraz dodatkowe informacje nt. możliwości udziału dostępne pod adresem:

Hormonogram szkoleń i seminariów >

Piknik u Grohmana 		
strona 2-3
Nowe zezwolenia 		
strona 4
Wyżyna Lotnicza 		
strona 5
Forum Polska-Chiny 		
strona 6
Business Mixer/EFG 		
strona 7
Program Partner 		
strona 8-10
					

program Partner

9

Deloitte w rankingach:
Deloitte największą firmą doradztwa podatkowego w Polsce w 2015 r.
Firma doradcza Deloitte zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego
dziennika „Rzeczpospolita” w dwóch kategoriach: pod względem największej liczby zatrudnionych doradców
podatkowych oraz najwyższych przychodów w 2014 roku.

Deloitte Firmą Podatkową Roku w zakresie Cen Transferowych
Firma Deloitte odniosła znaczący sukces otrzymując 2 nagrody dla najlepszego doradcy ds. cen transferowych w Polsce i Europie Środkowej. Deloitte w regionie Europy Środkowej ponownie otrzymał również tytuł
„Firmy Podatkowej Roku 2015”. Wyróżnienia zostały przyznane w ramach 11 edycji konkursu European Tax
Awards, organizowanego przez prestiżowy londyński magazyn International Tax Review (ITR). Doceniono
Deloitte za innowacyjne rozwiązania w projektach prowadzonych na rzecz klientów oraz kompleksowe doradztwo w międzynarodowych transakcjach.

Deloitte Najlepszą i Najskuteczniejszą Firmą Doradztwa Podatkowego Roku 2014
Firma doradcza Deloitte zajęła dwa pierwsze miejsca w tegorocznym Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii ”Najlepsza firma doradztwa podatkowego” oraz „Najskuteczniejsza firma doradztwa podatkowego”. Pierwszą pozycję otrzymali także eksperci Deloitte, jako najlepsi
doradcy podatkowi w kategorii podatki i opłaty lokalne.
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Obligacje nieskarbowe na Catalyst
Raport sporządzony przez Global Rating Sp. z o. o.
i PKF Consult Sp. z o. o. pod patronatem merytorycznym
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zawiera analizę
rynku publicznie notowanych obligacji nieskarbowych
w Polsce. Tematem przewodnim analizy jest wysokość
marż procentowych (spread’ów kredytowych) włączonych w strukturę łącznego oprocentowania obligacji.
Analizie zostały poddane wszystkie papiery nieskarbowe
notowane na Catalyst na dzień 31.12.2014 r. w podziale na

cztery grupy: obligacje przedsiębiorstw, obligacje bankowe,
obligacje spółdzielcze i obligacje komunalne.
Analizowane są czynniki, które potencjalnie mogą wpływać
na wysokość oprocentowania, takie jak: wielkość emisji i emitenta, zabezpieczenie emisji, branża emitenta, postrzeganie
emitenta, termin emisji i ryzyko niewypłacalności.
Zapoznaj się z wnioskami i pełną treścią raportu:
Czytaj dalej >

Fortak & Karasiński Radcowie Prawni największą kancelarią w regionie
względem liczby prawników, uwzględniającym 285 kancelarii
z całego kraju, znacząco podniosła swoją pozycję i zajmuje
obecnie 58 miejsce (awans z miejsca 90. w zeszłorocznym
rankingu).
Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił swój ranking już po raz
Kancelaria jest zwycięzcą tegorocznego Rankingu Kancela- trzynasty, znajdują się w nim czołowe kancelarie zajmujące
rii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w województwie się obsługą przedsiębiorstw.
łódzkim - zajęła I miejsce jako największa Kancelaria regionu.
Jednocześnie w ogólnopolskim zestawieniu kancelarii pod
Więcej o kancelarii >
Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Fortak &
Karasiński Radcowie Prawni, zajmująca się kompleksową obsługą prawną Biznesu, dołączyła do grona Partnerów ŁSSE S.A.

