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NOWE ZEZWOLENIA W ŁSSE

(PIERWSZE PÓŁROCZE)

Są z Japonii, z Niemiec, z Włoch, ze Szwajcarii, z Hiszpanii i oczywiście z Polski. Zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
otrzymali inwestorzy: Bosch Siemens Hausgeräte, Cortizo, Yamada Wenworth Development, Goldbeck Elementy Polska, Pojazdy Komunalne Gamon, Euroglas
Polska, Sirmax Polska, Grupa Tubądzin i Cobra Yachts. Gratulujemy!
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NOWE ZEZWOLENIA W ŁSSE

(PIERWSZE PÓŁROCZE)
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Kamień węgielny POD FABRYKĘ
YAMADA WENWORTH
DEVELOPMENT
Dzień po otrzymaniu zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, firma Yamada Wenworth Development wmurowała kamień
węgielny pod budowę fabryki w Lućmierzu. Ze strony ŁSSE akt podpisali Marek Michalik, Prezes Zarządu ŁSSE S.A. i Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes
Zarządu ŁSSE S.A. Zakład będzie wyspecjalizowany w produkcji maszynek do golenia oraz artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych. Inwestor
zadeklarował prawie 4 mln złotych nakładów inwestycyjnych i utworzenie 120 nowych miejsc pracy.
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WRĘCZENIE ZEZWOLEŃ
DRUGIE PÓŁROCZE

Zezwoleń w tym roku mamy już 21, co oznacza 1145 nowych miejsc pracy i 1 mld 209 mln zł nakładów inwestycyjnych. Powierzchnia Strefy powiększyła
się o 350 ha terenów w podstrefach: w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu, w Opocznie. Powstała też nowa podstrefa w Rozprzy.
W ŁSSE zainaugurowaliśmy sezon świątecznych
spotkań. Tym razem mieszaliśmy jednak
konwencję i połączyliśmy formułę spotkania
świątecznego z uroczystością wręczenia
zezwoleń. Z rąk Marka Michalika, Prezesa ŁSSE
S.A. i Agnieszki Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE
S.A. odebrało je dziewięć firm. Gratulujemy
Novesto, RCO Sp. z o.o., Ontex Polska Sp.
z o.o., Aquila Radomsko Sp. z o.o., Wielton, HTL
Strefa, KOKI Europe Sp. z o.o., Interprint Polska
Sp. z o.o., Kosmetyczne Wyroby Bawełniane Sp.
z.o.o.
*Rok w Strefie zakończył się wynikiem 27
wydanych zezwoleń na działalność w ŁSSE, choć
wręczonych było nawet więcej, ze względu na to,
że w pierwszym półroczu przekazywaliśmy
jeszcze zezwolenia z 2016 roku.
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STREFA RozwoYou DLA MŚP
ŁSSE powiększyła wachlarz oferty dla przedsiębiorców o projekt Strefa RozwoYou. Wzmacniamy kompetencje i kwalifikacje pracowników firm z sektora
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyczyniamy się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku ogólnopolskim i światowym.
Pula 24 mln zł pozwoli na zrealizowanie szkoleń,
kursów, doradztwa i studiów podyplomowych dla co
najmniej 650 przedsiębiorców oraz 4000 pracowników
z województwa łódzkiego. ŁSSE jest pierwszym
w
regionie
operatorem
przekazującym
przedsiębiorcom wsparcie finansowe w formie bonów
rozwojowych. Maksymalna kwota dofinansowania dla
firm to 80% kosztów budżetów szkoleniowych wraz
z wkładem własnym. Realizacja projektu jest
odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców oraz
wspiera dostosowywanie do zmian na rynku pracy
wyznaczanych przez gospodarkę 4.0. Realizacja
projektu odbywa się w partnerstwie technologicznym
z firmą Inovatica, która stworzyła Internetowy System
Obiegu Bonów Rozwojowych (ISOBR) umożliwiający
aplikację do projektu w zaledwie kilka minut. Zaletą
systemu bonowego jest uniknięcie konieczności
angażowania środków przez MŚP i oczekiwanie na
ich refundację. Za pomocą bonów przedsiębiorca
płaci firmie szkoleniowej.
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W 2017 r. ogłoszono trzy rundy naborów, podczas
których w rekordowo krótkim czasie przedsiębiorcy
wypełniali formularze zgłoszeniowe. Z usług
rozwojowych skorzystało do tej pory ponad 800
pracowników.

STREFA RozwoYou DLA MŚP
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AKCELERATOR STARTUP SPARK

Akcelerator Startup Spark ma już rok! Projekt stworzony w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wspiera młode technologiczne firmy w dążeniu do
komercjalizacji. Spark to nie tylko program akceleracyjny, ale również ekosystem łączący środowisko startupowe z dużymi przedsiębiorstwami.
Współpracują z nami: P&G, Wielton, PGE, Albea, Radio Łódź, Pietrucha Group i Ericsson.

Startup Spark otrzymał wsparcie (ponad 5,5m
PLN) w ramach działania ScaleUP Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu
w Łodzi powstał pierwszy akcelerator oferujący
realne wsparcie dla startupów z całej Polski.
Stanowimy most dla 27 młodych innowacyjnych
firm, dzięki któremu łączą się one
z doświadczeniem i zasobami dużych
przedsiębiorstw. Dodatkowo każdy startup
otrzymał wsparcie równowartości 200 000zł,
z czego 160 000 zł w formie pieniężnej,
a 40 000 zł w formie usług, w tym
doświadczonych
mentorów.
Akcelerowane
startupy tworzą rozwiązania z zakresu m.in. big
data, przemysł 4.0., sztuczna inteligencja,
wirtualna rzeczywistość, internet rzeczy,
e-commerce.
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Startup Spark to:
ponad 300 ocenionych
wniosków, 26 akcelerowanych startupów,
7 Partnerów, 5 mln PLN przekazanych
startupom, 3 edycje Startup Spark Week i ponad
15 tys. przejechanych kilometrów.
System antydronowy, autonomiczne roboty,
subskrypcja Pampersów, analiza danych z sieci
rozproszonych czujników chatboty, to tylko część
rozwiązań dopasowanych do potrzeb korporacji
pod czujnym okiem zespołu Startup Spark
i mentorów.

PARK PRZEMYSŁOWY
STOKOWSKA
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uzyskała pozwolenie na budowę hali produkcyjno-magazynowej, która umożliwi najemcom uzyskanie pomocy
publicznej na zasadach obowiązujących w ŁSSE. Hala powstanie na działce znajdującej się pomiędzy ulicami Stokowską i Telefoniczną, w północnowschodniej części Łodzi, w pobliżu centrum handlowego M1, z wjazdem od ulicy Brzezińskiej, sześć kilometrów od centrum Łodzi i będzie
nowoczesnym obiektem biznesowym pod lekką produkcję, magazyny oraz biura.
Modułowa formuła obiektu da sposobność elastycznej
adaptacji dla potrzeb różnych branż. Moduły
zaprojektowane dla potrzeb firm z sektora MŚP będą
dostępne od 1273 m2 powierzchni produkcyjnomagazynowej i 247 m2 powierzchni biurowo-socjalnej.
Wysokość obiektu wyniesie 12 metrów, a nośność
posadzki 5 ton. Infrastruktura parku obejmować będzie
szerokie drogi wewnętrzne, rozległe place manewrowe
oraz parkingi: 135 miejsc postojowych, w tym 14 dla
samochodów ciężarowych, oraz doki rozładunkowozaładowcze. Bliskość do Autostrady A2 (14 km)
i Autostrady A1 (10 km), wzbudza dodatkowe
zainteresowanie wśród firm rozważających ulokowanie
się w nowej przestrzeni ŁSSE.
Oddanie hali do użytku, zaplanowane jest na trzeci
kwartał 2018.
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TECHNIKUM AUTOMATYKI I
ROBOTYKI ŁSSE
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. planuje otworzyć nowy rozdział łączenia edukacji z biznesem, wspólnie z Politechniką Łódzką zamierzamy
stworzyć szkołę kształcącą techników automatyki i robotyki.

W grudniu podpisaliśmy w tej sprawie list
intencyjny.
Chcemy
stworzyć
placówkę
edukującą w zawodzie nieistniejącym dziś
w polskiej klasyfikacji zawodów – podkreślała
Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. –
To będzie eksperyment pedagogiczny. Szkoła
będzie blisko przedsiębiorców odpowiadając na
ich realne zapotrzebowanie.
– Politechnika ma laboratoria i przestrzenie do
zajęć wyspecjalizowanych – mówił prof. Sławomir
Wiak, Rektor PŁ. – Przedsiębiorcy potrzebują
dobrze wykształconych techników do obsługi
skomplikowanych stanowisk pracy i nie zawsze
muszą to być inżynierowie.
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– Szkoła będzie kolejnym z naszych
przedsięwzięć oprócz wydawania zezwoleń,
akcelerowania startupów, przekazywania bonów
rozwojowych dla kadr MŚP oraz hali
z powierzchniami do wynajęcia dla małego
i średniego przemysłu – podsumował Marek
Michalik, Prezes ŁSSE S.A.

BUSINESS MIXER W ŁSSE

W piątej, jubileuszowej edycji Business Mixera Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uczestniczyło 160 firm, a ponad 200 osób wzięło udział w części
networkingowej. O dążeniu do celu w sporcie i biznesie opowiadali nam polscy olimpijczycy: Artur Partyka oraz Mieczysław Nowicki.
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BUSINESS MIXER W ŁSSE
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HANNOVER MESSE

W ceremonii otwarcia stoiska SciTech Poland uczestniczyła Premier Beata Szydło oraz Jarosław Gowin, Wicepremier,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną reprezentowała Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE S.A.
Przedstawiciele Rządu RP poinformowali, że
Polska robi wszystko, aby dwie najważniejsze
dziedziny gospodarcze, nauka i biznes mogły ze
sobą doskonale funkcjonować i współpracować.
Wicepremier Gowin podpisał z Ministrem
Gospodarki Niemiec deklarację o współpracy
naukowej dotyczącej transferu technologii
polskiej nauki i startupów. Drugiego dnia udziału
w targach Hannover MESSE 2017 byliśmy
w sercu technologicznego rozwoju Europy.
Podczas targów odpowiadaliśmy na pytania
o możliwości inwestowania w ŁSSE. Targi
Hannover Messe były również okazją do spotkań
na najwyższym szczeblu.
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Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A.
rozmawiała w Niemczech z Jadwigą Emilewicz,
Podsekretarzem Wiceministrem Rozwoju i
Tadeuszem Kościńskim, Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Rozwoju.

HANNOVER MESSE
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EUROPEJSKI KONGRES
GOSPODARCZY

Debaty o gospodarce, inwestycjach i infrastrukturze podczas EFG przyciągnęły, jak co roku, tłumy. Niemniej osób pojawiło się na panelu "Startupy - nowa
kultura w biznesie", w którym wzięła udział Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. podkreślając, że startupy to nasz nowy segment klientów. - Tworzymy
mikrorynek, w którym startupy uczą się korporacji, a korporacje startupów – mówiła podczas panelu.
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FORUM AGD

Piąta edycja Międzynarodowego Forum Producentów i Dostawców AGD w Europie w partnerstwie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Lila Logistik
zgromadziła 200 przedsiębiorców z sektora AGD, zarówno z kraju jak i z zagranicy, a także deweloperów i generalnych wykonawców zainteresowanych
realizacją obiektów produkcyjnych i magazynowych w nowych lokalizacjach.

Na czele delegacji rządowej podczas Forum
stanął prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentacja
Agnieszki Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A.
o sile sektora AGD w Strefie oraz koncepcji
naszego udziału w rozwoju branży, a potem
panel pod prowokacyjnym tytułem "Science +
Business = Science Fiction?" – były kulminacją
udziału ŁSSE w 5. Międzynarodowym Forum
Producentów
i
Dostawców
Artykułów
Gospodarstwa Domowego W Europie. Marek
Michalik, Prezes ŁSSE, Zygmunt Łopalewski,
Whirlpool, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski,
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Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Artur Rochowski, B/S/H oraz prof. dr. hab. inż.
Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej
gorąco dyskutowali. I choć wspomniana w tytule
panelu współpraca nadal jest „fiction”, w relacjach
światów nauki i biznesu jest również dużo
„science i cooperation”.

FORUM AGD
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KONFERENCJA ABSL

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Partnerem 8. edycji konferencji ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych).

„The Old World Disrupted” – to motyw
przewodni ósmej edycji konferencji ABSL, która
w 2017 roku odbyła się w Łodzi. Tematyka
paneli i dyskusji skupiała się wokół
nowoczesnych technologii, innowacji oraz
wzrostu gospodarczego, który za tym idzie.
Wzięliśmy również aktywny udział w finale
ABSL Start-up Challenge. Wysłuchaliśmy
prezentacji siedmiu ciekawych projektów z całej
Polski. Jury, które z ramienia Łódzkiej SSE
i Startup Spark reprezentowała Agnieszka
Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A., nagrodziło
startup Challenge Rocket. Marek Michalik,
Prezes ŁSSE S.A. wręczył nagrodę dodatkową,
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którą
przyznaliśmy
projektowi
Bin-e
(inteligentny kosz na śmieci). Przedstawiciele
startupu swoją przygodę z innowacjami
rozpoczynali właśnie w Łodzi! Wprowadzenie

do finału ABSL Start-up Challenge zrobił Marcin
Gortat, który opowiedział nam o swoim
podejściu do nowoczesnych technologii i ich
zastosowaniu w NBA!

KONFERENCJA ABSL

- Dołączyliśmy do ABSL Start-up Challenge,
ponieważ idealnie wpisuje się on w założenia
programu Startup Spark. Jest to kolejny wyraz
naszej aktywności skierowanej do młodego
biznesu, której celem jest, aby Łódź stała się
bijącym sercem startupowej Polski – podkreśla
Agnieszka Sygitowicz.
- Zależy nam, aby efektywnie łączyć dwa

środowiska,
wskazywać
dużym
przedsiębiorstwom korzyści jakie płyną ze
współpracy
z
innowacyjnymi
firmami,
a młodemu biznesowi umożliwiać dostęp do
zaplecza korporacyjnego. Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna jest łącznikiem we
współpracy
na
linii
startup-duże
przedsiębiorstwo, który sprawia, że te dwa,
czasem zupełnie różne światy, zaczynają
mówić do siebie jednym językiem – komentuje
Marek Michalik.
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STARANIA O EXPO 2022
W FABRYCE GROHMANA

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej gościliśmy korpus dyplomatyczny w ramach prezentacji Łodzi starającej się o organizację wystawy
światowej Expo 2022. Ambasadorów przywitała Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A., która, na przykładzie Fabryki Grohmana, podkreśliła
zaangażowanie Strefy w rewitalizację. Kciuki za Łódź trzyma również Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, który podczas kolacji wzniósł toast
za przyszły sukces miasta.
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FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W RADOMSKU
Podczas forum Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. mówiła, co mogą zyskać firmy otrzymując zezwolenie na
działalność w Strefie, jeśli zdecydują się powiększyć swój wkład w gospodarkę.
ŁSSE otrzymała też pamiątkowe wyróżnienie
z okazji 20-lecia działalności od Regionalnej Izby
Przemysłowo–Handlowej w Radomsku za tworzenie
przyjaznego, stabilnego i elastycznego otoczenia
gospodarczego,
wspieranie
radomszczańskiej
przedsiębiorczości i wzorcową współpracę na
szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.
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POROZUMIENIE Z TERMINALEM
W CHENGDU
Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. i Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. od początku pracy w Strefie starają się wzmacniać gospodarcze relacje
Polski z Chinami. Po kilku misjach do Państwa Środka, dziesiątkach spotkań i udziałów w konferencjach doprowadziliśmy do podpisania ważnego porozumienia
między ŁSSE S.A. a międzynarodowym węzłem kolejowym w Chengdu. Może ono zaowocować zwiększeniem liczby pociągów kursujących między Łodzią
a stolicą prowincji Syczuan, a tym samym poprawieniem bilansu handlowego naszego kraju i budową centrum logistycznego na Nowym Jedwabnym Szlaku.
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TOPSIL MA FABRYKĘ
W SKIERNIEWICACH
To jeden z najładniejszych zakładów jakie widzieliśmy! Topsil otworzył fabrykę w Skierniewicach i udowodnił, że prosta bryła może robić wrażenie. Do
tego w środku można znaleźć ciekawy design.
- To ciekawa firma rodzinna z modelem biznesowym nastawionym mocno na rozwój i dbająca o pracowników. Cieszy mnie obserwowanie rozwoju polskich
rodzinnych firm - mówił podczas otwarcia Marek Michalik. Prezes ŁSSE S.A. Topsil zadeklarował nakłady inwestycyjne na poziomie 10 mln zł i zatrudnienie 50 osób,
ale już wiadomo, że oba parametry będą dużo wyższe.
Gratulujemy firmie i dziękujemy za wybranie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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POLSKA BRAMĄ DO EUROPY

W Łodzi gościli przedstawiciele japońskich firm. Na spotkaniu pod hasłem „Poland – Gateway to European Business”, Marek Michalik, Prezes Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zapewnił, że bardzo docenia wkład w polską gospodarkę inwestorów z Kraju Kwitnącej Wiśni i będzie zabiegał
o ich większą obecność w Strefie. Spotkanie zorganizowało między innymi Stowarzyszenie japońskich pracodawców w Polsce SHOKOKAI oraz Japan External
Trade Organisation.
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STREFA NA FORUM
EKONOMICZNYM W KRYNICY
Blisko 4000 gości, dyskutowało o biznesie, inwestycjach, gospodarczym potencjale Polski i polskich startupów. Wydarzenie zainaugurowało spotkanie
trzech prezydentów: Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, Gjorge Ivanova, Prezydenta Macedonii oraz Giorgi Margvelashviliego, Prezydenta Gruzji, którzy rozmawiali
o „niedokończonej integracji a aspiracjach krajów europejskich”.

„Naszym dążeniem, w Polsce, jest wyraźna
poprawa jakości życia Polaków i osiągnięcie
poziomu krajów Europy Zachodniej” – podkreślał
Andrzej Duda.
Podczas późniejszych spotkań ogłoszono wyniki
raportu „Polskie Startupy 2017” przygotowanego
przez Startup Poland. Z Polskim Funduszem
Rozwoju omawiano perspektywy polskiego rynku
Venture Capital, z Mateuszem Morawieckim,
Ministrem Rozwoju i Finansów plan odbudowy
wzrostu w Unii Europejskiej, a z Minister Jadwigą
Emilewicz ekspansję zagraniczną polskich firm.
Drugiego dnia zabraliśmy głos podczas śniadania
z udziałem Ministerstwa Rozwoju, Artura Sobonia,
Posła na Sejm RP, Amerykańskiej Izby Handlowej
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w Polsce, firmy Procter and Gamble Polska oraz
z przedstawicielem środowiska startupowego,
podczas którego rozmawialiśmy o dobrych i złych
przykładach współpracy na linii korporacja-startup.
Jeszcze raz dziękujemy za tę dyskusję!
Po
spotkaniu
wysłuchaliśmy
ówczesnego
Wicepremiera, Mateusza Morawieckiego, który
mówił o nowych przepisach dotyczących
specjalnych stref ekonomicznych i o Polsce jako
Strefie Inwestycji. W panelu "Nowoczesne usługi dla
biznesu siłą napędową miast", Marek Michalik,
Prezes ŁSSE, w międzynarodowym towarzystwie
(Hiszpania, Rumunia i Obwód Kalingradzki)
zaprezentował Łódź i ŁSSE jako lokalizację dla
sektora BPO.

STREFA NA FORUM
EKONOMICZNYM W KRYNICY
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EXPO REAL W MONACHIUM
ŁSSE była obecna na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL, największym tego typu wydarzeniu w Europie.
Rozmawialiśmy z potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi. Spotkaliśmy też na miejscu naszych inwestorów, w tym firmę Goldbeck, która rozpoczęła swoją
inwestycję w Lućmierzu. Odwiedziliśmy również pawilon dedykowany rozwojowi zawodowemu i trendom na rynku pracy, gdzie uczestniczyliśmy
w panelach merytorycznych.
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EXPO REAL W MONACHIUM
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ŁSSE NA WOLVES SUMMIT

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Startup Spark partnerem szóstej edycji konferencji Wolves Summit. Ponad tysiąc przedstawicieli startupów,
funduszy inwestycyjnych, korporacji i innych partnerów ze świata biznesu z Europy Środkowo-Wschodniej spotkało się w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie. - Postrzegamy startupy jako kolejny segment naszych klientów. Aby wraz z nimi z sukcesem wdrażać rozwiązania 4.0 potrzebna jest elastyczność,
odwaga i kooperacja przedsiębiorców – zaznaczyła Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. podczas panelu Przemysł 4.0. W dyskusji wziął udział również
Marcin Sugak z firmy Ericsson, który podkreślił znaczenie Startup Spark w rozwoju produktów 4.0 dla swoich klientów.

strona 30

GOLDBECK BUDUJE FABRYKĘ

Rodzinna firma z Niemiec na miejsce swojej inwestycji wybrała Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Goldbeck Elementy Polska specjalizuje się
w projektowaniu, budowie i usługach w zakresie licznych typów budynków (w tym hal przemysłowych, hal logistycznych, budynków biurowych, parkingów
wielopoziomowych, centrów handlowych, chłodni). W Lućmierzu na terenie ŁSSE powstaje fabryka gotowych elementów budowlanych. Firma zainwestuje 105 mln
zł i utworzy 100 miejsc pracy.
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EUROPEJSKIE FORUM
GOSPODARCZE
ŁÓDZKIE 2017
Tegoroczną edycję EFG otworzyliśmy śniadaniem biznesowym i konferencją prasową. Zaprosiliśmy do stołu inwestorów ŁSSE, żeby opowiedzieć im, jak
zmienią się zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w przyszłym roku.

Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. i Agnieszka
Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. wspólnie
z prof. Michałem Seweryńskim, Wicemarszałkiem
Senatu przedstawili rządowy projekt zmian
w przepisach. Ustawa poprawi pozycję małych
i średnich przedsiębiorstw. Więcej z nich będzie
mogło skorzystać ze zwolnień strefowych. Nieco
inaczej ma się kształtować sytuacja dużych firm,
którym będą stawiane inne wymagania. Będą
musiały się wykazać większą liczbą kreatywnych,
innowacyjnych rozwiązań, współpracą z nauką,
działalnością
badawczo-rozwojową.
Zyska
również samorząd i lokalna przedsiębiorczość.
W gminach, w których do tej pory nie było strefy,
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będzie mogła ona w najbliższym czasie powstać.
Nowela skróci czas oczekiwania na udzielenie
pomocy publicznej.
Strefowe firmy pozytywnie zareagowały na
nadchodzące,
liczymy
na
aktywność
w inwestowaniu.

EUROPEJSKIE FORUM
GOSPODARCZE
ŁÓDZKIE 2017
„Realia czwartej rewolucji przemysłowej według
ŁSSE Spark - startupowa innowacja dużych
prędkości czy wysoko zaawansowana kultura
przemysłowa korporacji?”, to tytuł panelu ŁSSE
podczas EFG z zawartym pytaniem, na które
odpowiedzi szukaliśmy z Janem Staniłko,
zastępcą Dyrektora, Departament Innowacji
w Ministerstwie Rozwoju, Piotrem Kowalskim,
Prezes Zarządu w Wielton Investment Sp. z o.o.
oraz Marcinem Sugakiem - Head of Industry and
Society Poland, Ericsson.
Odpowiadając na pytania moderującej Agnieszki
Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A., Marek
Michalik, Prezes ŁSSE S.A. wskazał, że nie
wiemy, kiedy dokładnie zaczęła się „czwarta
gospodarka” i kto rozpoczął, ale ŁSSE
funkcjonuje w jej realiach i się w niej odnajduje.
Zaczęliśmy od akceleratora Startup Spark
z którego jesteśmy dumni. Na wyzwania
Gospodarki 4.0 odpowiadają też nasi inwestorzy.
Ceramika Paradyż ma magazyn z przyszłości. Są
inni, którzy chcą robić podobne innowacyjne
projekty.
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Zobacz film!

MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.
NOWYM INWESTOREM W ŁSSE
Tadeusz Kościński, Wiceminister Rozwoju, wręczył zezwolenie na działalność w ŁSSE firmie Miele Technika Sp. z o.o.
Decyzja o umiejscowieniu w Polsce produkcji tak
wysoko
zaawansowanej
technicznie
i innowacyjnej jest potwierdzeniem tworzenia
przez nas stabilnych i przyjaznych warunków dla
biznesu – mówił Tadeusz Kościński. Potwierdza
to przedstawiciel inwestora. - Przyjazny klimat
inwestycyjny, stabilna sytuacja prawna, to
argumenty, które przemówiły za Polską –
podkreśla Thorsten Stőrmer – członek Zarządu
spółki Miele Technika Sp. z o.o. – Z kolei
wspaniała
infrastruktura,
dostępność
poddostawców oraz bardzo dobre położenie
w centralnej Polsce, zdecydowały o lokalizacji
w Ksawerowie. Nie wybralibyśmy jej jednak,
gdyby nie wysokie kompetencje pracowników
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w branży AGD i profesjonalna obsługa nas jako
inwestora.
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MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.
NOWYM INWESTOREM W ŁSSE
To bardzo ważna inwestycja, jakiej nie było
w Strefie od ośmiu lat. W pierwszym etapie nie
będzie jeszcze bardzo duża, ale doświadczenie
uczy nas, że będzie się rozwijać, a potwierdza to
wielkość zakupionej przez inwestora działki. To
inwestycja, nie tylko dla Ksawerowa, nie tylko dla
Łodzi i województwa, ale ponadregionalna podkreślał Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A.,
który wspólnie z Agnieszką Sygitowicz,
Wiceprezes ŁSSE S.A. podpisali zezwolenie dla
Miele Technika Sp. z o.o.
Po wręczeniu w Ministerstwie Rozwoju
zezwolenia na działalność w ŁSSE dla Miele
Technika Sp. z o.o. Marek Michalik, Prezes ŁSSE
S.A. i Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE
S.A. oficjalnie przywitali w Strefie nowego
inwestora. Wydarzeniu towarzyszyły lokalne
media oraz samorządowcy i parlamentarzyści,
którzy wspierają nas na co dzień.
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MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.
NOWYM INWESTOREM W ŁSSE
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STREFA HR

Lista gości, przekaz ze strony Prelegentów i otwartość wszystkich obecnych na wymianę opinii, potwierdzają apetyt na dzielenie się HR-owymi trendami.
Czujemy dzięki temu łódzką biznesową chęć podążania za rynkiem, pokoleniami i innowacjami, które budują współczesny wymiar organizacji i międzyludzkiej
współpracy. Dziękujemy, że możemy być łącznikiem takich spotkań. Na marzec 2018 r. planujemy kolejną Strefę HR.
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PROPERTY FORUM ŁÓDŹ 2017

ŁSSE na Regionalnym Property Forum Łódź. W panelu „Magazyny. Łódź ma dobre notowania, ale jak kusić wielkich najemców?”, Marek Michalik, Prezes ŁSSE
S.A. opowiadał o budowanej przez Stefę hali magazynowo-produkcyjnej i komentował trendy w branży deweloperskiej.
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ZAGRANICZNE DELEGACJE W
ŁSSE

Przedstawiciele chińskiej prowincji Shanxi w
Fabryce Grohmana
Zabiegamy o chińskie projekty w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przyjęliśmy
delegację
prowincji
Shanxi
pod
przewodnictwem Pana Wang Lai Ping
Wicedyrektora Generalnego Departamentu
Handlowego prowincji. Zaprezentowaliśmy
możliwości inwestowania w ŁSSE oraz
opowiedzieliśmy o działaniach podejmowanych
w ramach rozwoju kolejowego połączenia cargo
pomiędzy Łodzią a Chengdu.
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Goście z Qingdao
Chińska delegacja z wizytą w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tym razem
odwiedzili nas przedstawiciele miasta
Qingdao. To znajdujące się we wschodnich
Chinach miasto znane jest z produkcji bardzo
popularnego w Państwie Środka piwa, które
na początku XX wieku zaczęli produkować
tam niemieccy osadnicy.
Delegacji zorganizowanej przez Qingdao
International Investment & Cooperation
Promotion Bureau towarzyszyło kilkunastu
przedsiębiorców z branż spożywczej,
logistycznej i ochrony środowiska.

ZAGRANICZNE DELEGACJE W
ŁSSE
Wizyta delegacji z Chengdu
Przedstawiciele komisji do spraw ekonomii i technologii informatycznych miasta Chengdu odwiedzili Łódzką
Specjalną Strefę Ekonomiczną. Goście z Chin są bardzo zainteresowani możliwościami inwestycyjnymi dla firm
ze stolicy prowincji Syczuan.

China-CEEC Investment w ŁSSE
Reprezentanci CHINA-CEEC Investment and
Trade EXPO Organizing Committee Office
odwiedzili siedzibę Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Delegacja pojechała też
obejrzeć terminal kolejowy firmy Spedcont
obsługujący połączenie Łódź - Chengdu.
Spotkanie umówił przedstawiciel ŁSSE na
Chiny podczas seminarium China-CEEC
Investment Cooperation Meeting w Ningbo.
To jedno z czterech miast w Chinach z
największą skumulowaną wartością inwestycji
za granicą. Działa tam ponad 50 000
podmiotów gospodarczych.
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ZAGRANICZNE DELEGACJE W
ŁSSE
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MISJA GOSPODARCZA DO CHIN

Dzień pierwszy
Zaczęliśmy w Pekinie spotkaniem z instytucją
nadzorującą państwowe firmy i umówiliśmy się na
wspólne seminarium z inwestorami na temat
inwestycji z kilku branż, w tym wspierających pozycję
Łodzi i Strefy na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Dzień drugi
W Wuxi i Szanghaju znaleźliśmy kolejne perspektywy
inwestycyjne. Najpierw z udziałem przedstawiciela
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PAiH-u spotkaliśmy się z firmą, która szuka lokalizacji
dla inwestycji produkcyjnej oraz ma w zanadrzu
projekt z dziedziny ochrony środowiska, który pasuje
do Łodzi. To jednak był dopiero początek dnia,
popołudniu nasza delegacja podzieliła się, żeby w tym
samym czasie spotkać się z dwoma inwestorami w
chińskiej stolicy finansów. Rozmawialiśmy o
inwestycjach z branż motoryzacyjnej i logistycznej.

MISJA GOSPODARCZA DO CHIN

Dzień trzeci
Z przedstawicielami władz gospodarczych Chengdu
umówiliśmy się na podpisanie listu intencyjnego
regulującego przyszłą współpracę. Mamy wspólnie z
chińskimi firmami rozwijać połączenie kolejowe i
szukać inwestorów dla ŁSSE.
W drugiej części dnia odnotowaliśmy duże
zainteresowanie
forum
inwestycyjnym
zorganizowanym w Chengdu przez ŁSSE.
Zaistnieliśmy w guanxi (sieci kontaktów i relacji) wielu
nowych partnerów. Trzy firmy są poważnie
zainteresowane zainwestowaniem w ŁSSE.
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MISJA GOSPODARCZA DO CHIN

Dzień czwarty
Chengdu. Park logistyczny przy terminalu
przeładunkowym w Łodzi do obsługi połączenia z
Chinami jest niezbędny do rozwoju współpracy
gospodarczej między naszymi krajami – usłyszeliśmy
od zarządzających terminalem w prowincji Syczuan.
ŁSSE postara się znaleźć właściwych partnerów dla
tego projektu.
Ciąg dalszy czwartego dnia. W Zarządzie Logistyki
Miasta Chengdu przedstawiliśmy plany rozwoju
przeładunkowego terminala kolejowego i powstania
dla niego parku logistycznego.
Nasze propozycje odpowiadają potrzebom strony
chińskiej, jest jednak wiele wyzwań – nie tylko przed
nami, ale również przed naszymi partnerami.

strona 44

MISJA GOSPODARCZA DO CHIN
Dzień piąty
Changsha. Prowadziliśmy rozmowy o transportowym
połączeniu kolejowe z kolejnym miastem Państwa
Środka. Zależy nam na tym projekcie, bo
ugruntowałby pozycję ŁSSE i Łodzi na Nowym
Jedwabnym Szlaku.
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MISJA GOSPODARCZA DO CHIN

Pierwszego dnia delegacja Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Agnieszką Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. spotkała się z przedstawicielami
biura logistyki miasta Chengdu. Komunikat z tego spotkania: rząd centralny Chin priorytetowo traktuje rozbudowę infrastruktury kolejowej na Nowym
Jedwabnym Szlaku.
Nasz projekt rozwoju zaplecza bazy
przeładunkowej przeznaczonej do obsługi
towarów przybywających z Chin i wysyłanych do
Państwa Środka wpisuje się w założenia
strategicznych celów chińskiego rządu.
Podobny przekaz uzyskaliśmy na spotkaniu z
Sekretarzem miasta Chengdu oraz EU Project
Innovation
Center.
Porozumienie,
które
podpisaliśmy z Międzynarodowym Węzłem
Kolejowym w Chengdu zyskuje tym samym na
znaczeniu.
Z kolei na terminalu kolejowym cargo w Chengdu
wzmacnialiśmy kontakty z chińskimi partnerami, z
którymi we wrześniu podpisaliśmy ważne
porozumienie.
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Rozmawialiśmy o rozwoju połączenia
między
naszymi
miastami
i infrastruktury kolejowej.
Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes
Łódzkiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej
S.A.
wspólnie
z przedstawicielami Ambasady
i konsulatu RP w Chengdu spotkała
się też z gubernatorem prowincji
Syczuan.

MISJA GOSPODARCZA DO CHIN
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MISJA GOSPODARCZA DO JAPONII

Przez pierwsze dni naszej wizyty aktywnie promowaliśmy ofertę inwestycyjną ŁSSE w Tokio. Dzięki wieloletniej obecności w Japonii Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką wśród tutejszych firm. Inwestorzy, z którymi się spotykamy bardzo pozytywnie wypowiadają się
o potencjale Polski, a w szczególności województwa łódzkiego.
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MISJA GOSPODARCZA

DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Trzyosobowa delegacja Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z Agnieszką Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu na czele, wzięła udział
w misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów biznesowych, prezentacja potencjału gospodarczego
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarówno dla inwestorów produkcyjnych, jak również firm z sektora BPO, a także rozeznanie rynku i
zaczerpnięcie pomysłów w zakresie akceleratorów, funduszy inwestycyjnych oraz innych form współpracy na linii startup – korporacja.

Przedstawiciele biznesu, z którymi odbyliśmy
spotkania wiedzieli o naszym mieście – padały
pytania o połączenie kolejowe do Chin, Nowy
Jedwabny Szlak, inwestycje firm amerykańskich
jak Procter and Gamble Polska, czy działalność
firm BPO, jak Infosys Poland czy Fujitsu Poland.
Podczas misji spotkaliśmy się m.in. ze znaną
firmą świadczącą usługi doradcze dla klientów
produkcyjnych działającą na rynku amerykańskim
od ponad 40 lat.
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Zaprezentowaliśmy jej potencjał inwestycyjny
ŁSSE, ważną rolę amerykańskich projektów
w Strefie oraz to co nas wyróżnia (w tym projekty
UE skierowane również do naszych inwestorów
jak Startup Spark czy Strefa RozwoYou).
Liczymy na to, że nawiązane kontakty i wiedza
w zakresie obsługi firm amerykańskich pomogą
nam rozszerzyć listę firm z tego rynku.

Będąc w Stanach Zjednoczonych, nie moglibyśmy
nie odwiedzić firmy P&G, jednego z największych
inwestorów
Łódzkiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej, której główna siedziba znajduje się
tam, gdzie poznali się jej założyciele, czyli
w Cincinnati.
Podczas spotkania z przedstawicielem firmy
omówiliśmy dotychczasową owocną współpracę
biznesową oraz projekt Startup Spark, w ramach
którego, wspólnie z P&G, akcelerujemy
9 startupów.

MISJA GOSPODARCZA

DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH

strona 50

MISJA GOSPODARCZA

DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Zaufanie i dynamiczny rozwój P&G na terenie
ŁSSE przekonują nas, że jesteśmy dobrym
partnerem
biznesowym
dla
kolejnych
amerykańskich firm, które staramy się zachęcić
do zainwestowania w naszym regionie.
Misja do Stanów to również zebranie
najlepszych praktyk oraz poszukiwanie
partnerstw dla Startup Spark. Dlatego też będąc
w Cincinnati spotkaliśmy się z CEO Cintrifuse instytucją łączącą przemysł
i społeczność
startupową w Ohio. Mieliśmy wiele wspólnych
tematów, ponieważ Cintrifuse, podobnie jak
Startup
Spark,
ściśle
współpracuje
z Procter & Gamble.
Ostatnie dni misji do Stanów Zjednoczonych
przeznaczyliśmy na Boston – miejsce gdzie
znane korporacje spotykają innowacje.
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Boston słynie też z jednej z najbardziej
technologicznych uczelni na całym świecie Massachusetts Institute of Technology (MIT),
z przedstawicielem której mieliśmy przyjemność
porozmawiać o wspieraniu innowacyjnych
działań studenckich oraz łączeniu ich
z biznesem. Zapoznaliśmy się również z ideą
funkcjonowania LabCentral – przestrzeni dla
młodych innowacyjnych firm farmaceutycznych
i biotechnologicznych, MassRobotics –
przestrzeni do tworzenia rozwiązań z zakresu
automatyki i robotyki oraz Cambridge
Innovation Centre, które tworzy w Bostonie
(a nawet i na całym świecie) ekosystem
do współpracy na linii korporacje-startupyinstytucje.
Z misji do Stanów Zjednoczonych wróciliśmy
z wieloma przemyśleniami oraz pomysłami na
rozwój.

MISJA GOSPODARCZA

DO INDII

W Global Entrepreneurship Summit 2017 wzięło udział ponad 1500 gości z 127 krajów. GES 2017 w Hajdarabadzie to organizowane wspólnie przez Indie
i Stany Zjednoczone wydarzenie gromadzące przedsiębiorców, inwestorów i przedstawicieli administracji rządowej z całego świata. Będziemy jedynym
przedstawicielem specjalnej strefy ekonomicznej z Polski. Delegacji USA podczas tegorocznej edycji przewodniczyła Ivanka Trump, córka oraz asystentka
prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Po Stanach przyszedł czas na Indie.
Postanowiliśmy przyjrzeć się szeroko rozumianej
branży IT BPO, R&D właśnie w Indiach. Pierwsze
dni misji przeznaczone były dla małej i średniej
przedsiębiorczości w Hajdarabadzie. Marek
Michalik, Prezes ŁSSE S.A. rozpoczął naszą
misję gospodarczą od amerykańsko - indyjskiego
seminarium na temat znaczenia MŚP.
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Uczestniczyliśmy w Global Entrepreneurship
Summit 2017 razem z 1500 innymi
przedstawicielami ze 127 krajów. Oficjalne
otworzyli szczyt ważni przedstawiciele Indii
i USA. Liczne spotkania, seminaria, wykłady
będą towarzyszyć nam przez najbliższe trzy dni.
Przemówienie podczas GES 2017 wygłosiła
Ivanka Trump. Mówiła temat znaczenia kobiet
w rozwoju i zdolności siły roboczej.

MISJA GOSPODARCZA

DO INDII

Podczas wizyty w Indiach Marek Michalik, złożył
gratulacje Pani K. Ratna Prabha z okazji
nominacji na wysokie stanowisko państwowe Additional Chief Secretary, która 10 lat temu
gościła w Łodzi na zaproszenie prezydenta
Jerzego Kropiwnickiego. To trzecia w historii
stanu Karnataka kobieta, otrzymująca tak ważną
nominację. Bangalore to prawdziwa hinduska
dolina krzemowa, gdzie poszukujemy inwestorów
dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Marek Michalik i Dorota Lombardi, Dyrektor
Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora,
pracowali też w Indiach nad pozyskaniem
nowego inwestora z branży IT. Potencjalnie
projekt zakłada inwestycję na kilkaset miejsc
pracy!
Delegacja została zaproszona do kampusu
Infosys, czyli naszego łódzkiego inwestora największej spółki indyjskiej z branży IT BPO,
notowanej na giełdzie NASDAQ.
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Kampus zbudowany na wzór miasteczka
akademickiego daje pracę ponad 25 tysiącom
młodych ludzi, natomiast w całym mieście
Bengalore firma zatrudnia łącznie 40 tysięcy
osób. W Łodzi, w tym w ŁSSE, Infosys Poland
zatrudnia ponad dwa tysiące pracowników.

KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA

W Pałacu Poznańskich odbyła się uroczysta gala podsumowująca trzecią już edycję plebiscytu Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, a przede wszystkim Agnieszce Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE S.A., która znalazła się
wśród finalistek konkursu w kategorii działalność biznesowa!

strona 54

NAGRODA

od Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

Nagrody Afirmator Ruchu Innowacyjnego dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Homo Creator dla Bartosza Rzętkiewicza, Dyrektora
Departamentu Partnerstwa i Komunikacji w ŁSSE wręczyło Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podsumowując po raz 31.
Ruch Innowacyjny w Edukacji oraz świętując swoje XX-lecie. Dziękujemy za docenienie.
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PRZYJACIEL GMINY ZGIERZ

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Przyjacielem Gminy Zgierz. Tytuł odebrał podczas dożynek
Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. W gminie inwestują już Goldbeck GmbH i Yamada Wenthorth
Development, a na pewno to nie koniec!
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ŁSSE NAJLEPSZA W EUROPIE

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna „Najlepsza SSE dla MŚP w Europie” oraz „Polecana dla MŚP globalnie” w rankingu Global Free Zones of the Year
2017, magazynu fDi Intelligence z grupy Financial Times.
Wskazanie ŁSSE jako najlepszej specjalnej strefy
ekonomicznej

dla

MŚP

w

Europie

zostało

umotywowane

nie

tylko

stworzeniem

dobrych

warunków

do

inwestowania,

ale

również

rozpoczęciem nowych przedsięwzięć, akceleratora
młodych technologicznych firm Startup Spark oraz
wsparcia rozwoju kadr MŚP poprzez dopłaty do
szkoleń, kursów zawodowych i studiów. Do tego
jeszcze wyróżniono nas za wzrost reinwestycji. Na 16
wydanych

w

2016

r.

zezwoleń,

połowa

to

reinwestycje. Oznacza to, że firmy dobrze czują się
w Strefie i to właśnie tu chcą rozwijać swój biznes.
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PROMOCJA KSIĄŻKI
„RECEPTA NA MILIONY”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna na swoje dwudziestolecie zdecydowała się wesprzeć wydanie książki "Recepta na miliony". Wydawnictwo Kusiński
przywołuje historię łódzkiego fabrykanta Oskara Kona. Uroczystą premierę najnowszego wydania, podczas której fragmenty czytał prof. Bronisław Wrocławski,
mamy już za sobą. - Zdecydowaliśmy się włączyć w wydanie tej książki, bo mając siedzibę w zrewitalizowanej Fabryce Ludwika Grohmana, czujemy się
spadkobiercami fabrykanckiego dziedzictwa - mówił Marek Michalik, Prezes Zarządu ŁSSE.
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LEKSYKON „OLIMPIJCZYCY ŁODZI I REGIONU”

Historyczne sylwetki olimpijczyków znajdziemy w leksykonie wydanym dzięki wsparciu ŁSSE.
Leksykon zawiera sylwetki m.in. Marii Kwaśniewskiej, brązowej medalistki IO w Berlinie (1936 r.)
i współczesnych sportowców, jak Zbigniewa Bródki, łyżwiarza szybkiego, mistrz olimpijskiego na
dystansie 1500 m, opis 149 uczestników igrzysk zawiera leksykon „Olimpijczycy Łodzi i regionu.
Paryż 1924 - Rio 2016”. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest dumnym partnerem
strategicznym wydania, które gorąco polecamy nie tylko najzagorzalszym fanom sportu.
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POMNIK LEGIONISTY

Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. i Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. odsłonili w Parku
im. Legionów - Pomnik Legionisty. Jesteśmy dumni mając swój udział w inicjatywie jego powstania.
Naszą intencją było pomóc upamiętnić tych, którzy w latach 1914-1918 walczyli za wyzwolenie i
niepodległość Polski. Jak mówi inskrypcja na pomnikowym obelisku „LEGIONISTOM ŁODZIANIE”.
Podczas uroczystości Prezes ŁSSE S.A., Marek Michalik został odznaczony Medalem Pro Patria.
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ŁÓDŹ BUSINESS RUN 2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna była sponsorem rekordowego Łódź Business Run. W biegu wzięło udział dwa tysiące osób. Dzięki takiej frekwencji
fundacja Poland Business Run będzie mogła pomóc większej liczbie beneficjentów. W 2016 roku nowoczesne protezy, turnusy rehabilitacyjne i pomoc
psychologiczną dostało siedem osób. W 2017 roku beneficjentów było co najmniej 16.
Nagrody biegaczom wręczał Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. Sam odebrał też wyróżnienie dla Strefy.
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BIEG GROHMANA
Bieg Fabrykanta na dziesięć kilometrów i - po raz pierwszy - krótszy wyścig wokół Kompleksu Centrum Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Takie dystanse zaproponowaliśmy w tym roku biegaczom. To była już siódma edycja jednej z najbardziej charakterystycznych imprez biegowych w Łodzi - Biegu
Fabrykanta.
W tym roku zaproponowaliśmy również udział
w Biegu Grohmana na milę (1609 metrów).
Pomysłodawcą krótszego biegu była Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w tym roku
obchodzi dwudziestolecie istnienia. – Jubileusz to
dobry moment, żeby ulepszać tradycyjne działania –
mówił Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. – Dlatego
proponujemy bieg na krótszym dystansie, zarówno
dla wytrawnych biegaczy, jak i tych, którzy nie byliby
w stanie pokonać dziesięciu kilometrów.
- Nie jest to jednak bieg rekreacyjny, liczymy na
poważną rywalizację, dlatego przewidzieliśmy
nagrody pieniężne zarówno dla kobiet jak
i mężczyzn – podkreślała Agnieszka Sygitowicz,
Wiceprezes ŁSSE S.A.
Rywalizacja rozpoczęła się biegiem na milę, po nim
uczestników czekał start na dystansie 10
kilometrów.
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– Mila to dość nietypowy dystans, Bieg Grohmana
zachęcił wiele osób do rozpoczęcia przygody
z bieganiem – mówił Bartłomiej Sobecki organizator
Biegu Fabrykanta.

– Liczę, że ci, którzy wybrali w tym roku krótszy
bieg, w przyszłym pobiegną na 10 kilometrów.

BIEG GROHMANA
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BIEG GROHMANA

Najlepsi w Biegu Grohmana z okazji 20-lecia
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
W kategorii kobiet:
1. Sara Dominiak
2. Natalia Kowalska
3. Karolina Martyna Matusiak

W kategorii mężczyzn:
1. Adam Zbigniew Włodarczyk
2. Artur Kern
3. Wojciech Sowik
Nagrody najlepszym dorosłym biegaczom i
uczestnikom Biegu Małego Fabrykanta wręczał Marek
Michalik, Prezes ŁSSE S.A.
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URODZINY ŁODZI W ŁSSE

Zaczynaliśmy od zwiedzania Muzeum Książki Artystycznej, po nim Kompleks Centrum Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oglądaliśmy
zrewitalizowany park i Fabrykę Ludwika Grohmana. Zainteresowaliśmy was pofabrycznymi przestrzeniami, których funkcja została zmieniona na biurową, w niej
zachowane detale XIX architektury oraz miejsca niedostępne na co dzień szerokiemu gronu, jak gabinety Zarządu ŁSSE S.A.
Zwiedzając rozmawialiśmy o historii Księżego Młyna, rewitalizacji i o tym, czym zajmuje się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy odwiedzili nas w dniu obchodów urodzin Łodzi. Było nam niezmiernie miło Was gościć!
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KONCERTY U GROHMANA

Dwie sierpniowe niedziele spędziliśmy w ŁSSE z grupą Trzeci Oddech Kaczuchy. Zespół zawsze oscylował ze swoją twórczością na granicy kabaretu. Artyści
mają w repertuarze skecze, ale w zdecydowanej większości śpiewają po prostu piosenki, na wesoło.
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PIKNIKI U GROHMANA

Tegoroczne Pikniki u Grohmana przebiegły pod znakiem rekordowej frekwencji. W tym roku
zaproponowaliśmy łodzianom jeszcze więcej dobrej muzyki i zabawy.
Choć podczas pierwszego pikniku w tym roku pogoda
nie sprzyjała i (na wszelki wypadek) przenieśliśmy
rozrywkę pod dach, odwiedziło nas ponad 300 gości!
Była muzyka na żywo w wykonaniu Grohman
Orchestra, atmosfera do zabawy dla dzieci i warsztaty
kreatywne dla dorosłych, a wszystko w pięknej
scenerii zrewitalizowanego parku z widokiem na staw
i XIX-wieczną fabrykę.

W lipcowe niedziele w strefie muzyki wystąpili
artyści:
• 9 lipca 2017 Dixie Friends
• 16 lipca 2017 Que Passa
• 23 lipca 2017 Sokół Orkestra
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PIKNIKI U GROHMANA
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WERNISAŻ

„SACRUM MIEJSCA”

W ramach obchodów Jubileuszu 30-lecia Teatru Logos na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można było oglądać wystawę fotografii
autorstwa prof. Leszka Mądzika zatytułowanej SACRUM MIEJSCA.
Prof. Leszek Mądzik, to polski scenograf, reżyser teatralny, malarz, fotograf i profesor sztuk plastycznych, założyciel Sceny Plastycznej KUL. Wystawa, którą
w imieniu ŁSSE S.A. otworzyła Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Strefy, znalazła swoje miejsce w Fabryce Grohmana za sprawą dyrektora Teatru Logos ks.
Waldemara Sondki.
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GALA 20-LECIA ŁSSE

Galę jubileuszową 20-lecia istnienia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaszczyciło około 500 gości, inwestorów, przedstawicieli Parlamentu,
Samorządów i Partnerów Strefy. Rząd reprezentowali Jerzy Kościński, Wiceminister Rozwoju i Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki.
Ale zanim na dobre rozpoczęliśmy świętowanie,
pierwszym gościem obchodów został prof. Piotr
Gliński, Wicepremier oraz Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Dwie dekady pracy Strefy
na rzecz rozwoju polskiej gospodarki podsumowywał
z Zarządem ŁSSE
– Dwadzieścia lat Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, to wielki kapitał dotychczasowego
wkładu w rozwój polskiej gospodarki i znakomita baza
wyjściowa do nowych aktywności – powiedział
Profesor Piotr Gliński, Wicepremier oraz Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas dzisiejszej
konferencji prasowej w ŁSSE.
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Uroczystość uświetnili artyści, Margaret i Włodek
Pawlik zagrali koncert, a Patryk Wojciechowski
zaprezentował swoją kolekcję ubrań.

Podczas uroczystej Gali z okazji 20-lecia Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej po raz 6. wręczyliśmy
Nagrody Grohmana.

GALA 20-LECIA ŁSSE
Laureaci w kategorii Inwestor- mecenas:
Virako Sp. z o.o. osiem lat temu zainicjowała akcję
społeczną Szczęśliwe Podwórka, a istniejąca od 2014
roku Fundacja Virako wspiera dzieci z enklaw biedy
i prowadzi świetlicę środowiskową przy parafii św.
Anny, gdzie pod opieką ma 30 dzieci. Pełen sztuki
Kalendarz Virako, to kolejna charytatywna aktywność
firmy. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczany na
cel społeczny.

W przestrzeni należącej do Virako – Monopolis
odbywają się rożnego rodzaju wydarzenia kulturalne,
m.in. wystawy, w tym we współpracy z Teatrem
Powszechnym, Festiwalem Designu i FotoFestiwalem.
Grupa Pietrucha. Za bycie aktywnym ambasadorem
organizacji Expo 2022 w Łodzi i promocję tej
inicjatywy we wszystkich krajach, w których inwestuje
(w tym w Afryce i w Ameryce Południowej) oraz
wspieranie lokalnych inicjatyw artystycznych.

Laureaci w kategorii Ważne dla Łodzi:
Wojewoda Łódzki. za rozpowszechnienie na cały
region
idei
wspierania
najlepszych
firm
przyczyniających się do rozwoju i unowocześnienia
gospodarki województwa łódzkiego.
Politechnika Łódzka. Za rozwijającą się współpracę
z
otoczeniem
biznesowym
i
kształcenie
profesjonalnych kadr dla gospodarki.
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GALA 20-LECIA ŁSSE
W tym roku wręczamy również nagrody 20-lecia.
Laureaci nagród 20-lecia:
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.
z o.o. obecna jest w Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej od 2004. Już w 2005 roku oficjalnie
otwarto inwestycję BSH w Łodzi na terenie ŁSSE –
nowoczesną fabrykę suszarek do ubrań. Firma nie
ogranicza się w swojej działalności w Łodzi wyłącznie
do produkcji, ale także nieustająco inwestuje w myśl
techniczną, m.in. poprzez uruchomienie Centrum
Badań i Rozwoju Suszarek, Centrum Usług
Informatycznych oraz długotrwałą i ścisłą współpracę
z Politechniką Łódzką. Współpraca na linii edukacjabiznes w przypadku BSH obejmuje również
zaangażowanie w inicjatywy mające na celu
podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
uczniów oraz nauczycieli szkół zawodowych. Obecnie
firma bierze udział w projekcie „zMontuj z nami swoją
karierę” we współpracy z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, w ramach którego
przewidziano dodatkowe zajęcia praktyczne dla
uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli, doradztwo oraz staże
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zawodowe, a także doposażenie pracowni szkolnych
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
Koncern doceniany jest nie tylko jako wysokiej jakości
producent, ale także jako zaufany pracodawca, co
potwierdza otrzymany już po raz piąty certyfikat Top
Employers Polska 2016, przyznawany przez Top
Employers Institute – niezależną organizację
badającą
politykę
zatrudnienia
znaczących,
globalnych pracodawców i porównującą ją ze
standardami międzynarodowymi.
Haering Polska Sp. z o.o.
W 2002 roku, w którym powstała filia firmy Haering w
Piotrkowie Trybunalskim, w nowoutworzonym
zakładzie o pow. 10.000 m², produkcję precyzyjnych
elementów podzespołów dla branży motoryzacyjnej
rozpoczęło 70 pracowników. Od tego czasu
powierzchnia produkcyjna fabryki wzrosła kilkakrotnie,
liczba pracowników sięga 2000 osób, a rozwoju firmy
nie widać końca. O niezwykle wszechstronnym
i postępowym podejściu firmy do biznesu świadczy
między innymi konsekwentna i efektywna współpraca

GALA 20-LECIA ŁSSE
z Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych
Technologii w Łodzi, która trwa niezmiennie od 2008
roku. W 2013 roku powstała filia szkoły zlokalizowana
bezpośrednio przy siedzibie firmy, w której
wykształcono ponad 300 osób. Szkoła wykorzystuje
stacjonarny system dualny, co oznacza, że dwa dni
w tygodniu słuchacze poświęcają na zajęcia
teoretyczne, a trzy dni na zajęcia praktyczne, które
odbywają się w zakładzie pracy przy wykorzystaniu
nowoczesnego parku maszynowego. Spółka Hearing
Polska Sp. z o.o. związana jest z ŁSSE od 2005 roku.
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Procter and Gamble Operations Sp. z o.o.
Przygoda koncernu Procter and Gamble z Polską
rozpoczęła się już w 1993 r., kiedy otworzono fabrykę
produktów marki Pampers, jednej z największych
i najbardziej rozpoznawalnych na świecie marek.
Przygoda z regionem łódzkim miała swój początek
w 2006 roku kiedy to powstała największa na świecie
fabryka P&G produkująca ostrza i maszynki do
golenia, z której produkty wysyłane są do ponad 100
krajów na świecie. Łącznie koncern posiada 4 fabryki
w Polsce, z czego aż trzy zlokalizowane na terenie
ŁSSE oraz trzy na terenie województwa łódzkiego.
Silne przywiązanie do regionu potwierdza także fakt,
iż od ponad 40 lat firma współpracuje z Zespołem
Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana NowakaJeziorańskiego w Łodzi. Od kilkunastu lat współpraca
ta obejmuje przygotowywanie nowych pracowników
na potrzeby przedsiębiorstwa, organizację praktyk
i staży, dokształcanie kadry pedagogicznej,
wyposażanie szkoły w nowoczesny sprzęt
edukacyjny, otwarcie pracowni komputerowej pod
patronatem firmy. Firma wyróżnia się także niezwykłą
otwartością na innowacyjne rozwiązania, czego
dowodem jest ogromne zaangażowanie P&G
w rozwój polskich startupów.

GALA 20-LECIA ŁSSE

Grupa Paradyż
Grupa Paradyż to firma z polskim kapitałem, w której
powstają płytki ceramiczne znajdujące uznanie
klientów w Polsce i prawie 40 krajach świata. Na
sukces firmy składa się wizja ciągłego rozwoju
zakładów produkcyjnych i inwestycje w nowe
technologie oraz odważne plany realizowane przez
ponad 1700 pracowników zatrudnionych w dwóch
przedsiębiorstwach tworzących Grupę Paradyż –
Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i Paradyż Sp. z o.o.
W ŁSSE ulokowane są zakłady produkcyjne Grupy
w trzech lokalizacjach (Tomaszów Mazowiecki,
Opoczno, Paradyż), a współpraca sięga 2000 roku.
Firma słusznie uznawana jest za mecenasa polskiej
kultury i sztuki – od lat wspiera działania na rzecz
polskich artystów, wśród których znajdują się
m.in.: Łódź Design Festiwal (od wielu lat jako
Mecenas Główny), Festiwal Muzyki Filmowej w Łodzi,
Festiwal Kolory Polski, Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny w Opocznie. W 2012 roku Grupa
rozpoczęła razem z Fundacją Architektury akcję
„Ratujemy Mozaiki”, której celem jest ochrona
polskiego dziedzictwa kulturowego.
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Grupa Tubądzin
Grupa Tubądzin to jeden z czołowych polskich
producentów płytek ceramicznych, lider innowacji. Od
początku istnienia konsekwentnie rozwija swoją ofertę
produktową, umiejętnie dostosowując ją do potrzeb
różnych grup klientów. Każdy z produktów firmy
spełnia najbardziej rygorystyczne europejskie
standardy. Bogaty asortyment Grupy Tubądzin tworzą
obecnie cztery marki: Tubądzin, Domino, Korzilius i
Arte. Każda z nich wprowadza własne, wyodrębnione
linie produktów i kolekcje. Ich zróżnicowanie pod
kątem stylu, wzornictwa, rozmiaru i zastosowań,
pozwala klientom na pełną swobodę aranżacji. Marka
Tubądzin jest propozycją dla ludzi poszukujących
unikatowych rozwiązań. W skład marki wchodzi aż
pięć linii produktowych: Tubądzin, Colour – płytki
w dużym formacie o soczystych kolorach, Pastele –
stworzona do zastosowań inwestycyjnych, spełniająca
wiele dodatkowych norm, Majolika – inspirowana
ceramiką
wytwarzaną
w
basenie
Morza
Śródziemnego oraz autorska submarka Tubądzin –
kreacja Maciej Zień, stworzona ręką słynnego
projektanta mody.

GALA 20-LECIA ŁSSE

Grupa Tubądzin bierze również aktywny udział
w promowaniu kultury oraz prowadzi szeroko
zakrojoną działalność charytatywną i społeczną.
Wspiera m.in. Muzeum Wnętrz Dworskich
w Tubądzinie, gdzie odbywają się współorganizowane
przez firmę koncerty muzyki dworskiej. Ponadto przez
dziesięć lat firma organizowała Tubądziński
Championat Jeździecki – konkurs w skokach przez
przeszkody, połączony z festynem dla całych rodzin,
który co roku, przyciągał pasjonatów jeździectwa,
ludzi biznesu, przedstawicieli władz lokalnych
i państwowych oraz całe rodziny, pragnące miło
spędzić czas. Tradycje wpierania sportów konnych są
kontynuowane, bowiem Grupa Tubądzin jest jednym
ze
sponsorów
Festiwalu
Jeździeckiego
w Gajewnikach. Wspieranie licznych domów dziecka,
domów opieki społecznej, szkół, przedszkoli i innych
placówek jest ważnym obszarem działania firmy.
Grupa Tubądzin utworzyła w ramach ŁSSE 217
miejsc pracy, zainwestowała 187 mln zł.
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Henryk Grohman, patron nagrody jest wymieniany
wśród ojców założycieli Łodzi. Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna mająca swoją siedzibę
w wybudowanej przez niego XIX-wiecznej fabryce
czuje się spadkobiercą pozostawionego przez
fabrykanta dziedzictwa. Grohman był również
wybitnym mecenasem kultury, wspierał twórców
i kolekcjonował dzieła sztuki.

GALA 20-LECIA ŁSSE

20 lat ŁSSE, Film TVP Łódź
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Gospodarczy Puls Strefy, relacja z
gali 20-lecia ŁSSE

AUDYCJE NA 20-LECIE ŁSSE S.A.

We współpracy z Radiem Łódź przygotowaliśmy cykl audycji – wywiadów z inwestorami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, naszymi partnerami
i Zarządem ŁSSE. Cykl tworzy obraz 20 lat działalności Strefy na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego Łodzi, regionu i kraju.

Zygmunt Łopalewski,
Whirlpool Emea S. p. A.

Marek Michalik,
Prezes ŁSSE S.A.

Krzysztof Kosiński,
Albea

Zbigniew Burzyński,
Prezydent Kutna

Marek Gajowniczek,
Klaster ICT Polska Centralna

Józef Szmich,
Delia Cosmetics

Zarząd ŁSSE S.A.

Małgorzata Skonieczna,
Centrum Kształcenia
Ustawicznego

Jerzy Pietrucha,
Pietrucha Group

Oliver Giersberg, BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego

Magdalena Matz, British
International School of the
University of Lodz

Agnieszka Sygitowicz,
Wiceprezes ŁSSE S.A.
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