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Euro 2012 Samobójstwo Petelickiego Zamieszki przed meczem

Kaczyński: W prokuraturze
wymienię osoby, o których
słyszałem

"Wprost": Generał
Petelicki był coraz bardziej
na aucie. Jego interesy
padały,...

Samobójstwo
Petelickiego? Gursztyn:
Mam wątpliwości. Janicki:
To cecha umysłu...
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Dell już oficjalnie

Poniedziałek będzie wielkim dniem dla miasta. Do Łodzi przyjeżdżają szefowie Della.

Oficjalnie ogłoszą, że będą inwestować w Łodzi. Po raz pierwszy oficjalnie o podpisaniu

umowy powiedział w sobotę podczas konwencji łódzkiego PiS Jerzy Kropiwnicki. - To

najważniejszy kontrakt gospodarczy w ostatnich latach - dodał.

Amerykanów podejmą prezydenci miasta oraz władze województwa. Do Łodzi przyjedzie także

premier Jarosław Kaczyński. Ze strony Della - Sean Corkery, wiceprezes firmy ds. produkcji. To do

niego należało decydujące słowo w sprawie lokalizacji nowej fabryki. Pierwotnie decyzja o wyborze

Łodzi miała być ogłoszona w ubiegłym tygodniu, podczas wizyty premiera w USA, ale inwestor wolał

ogłosić powstanie nowej fabryki w mieście, w którym zakład powstanie. 

Negocjacje z amerykańską stroną trwały bardzo długo, a rok temu inwestor zobowiązał władze

miejskie do tajemnicy pod groźbą wycofania się z Polski. Przez miesiące informacja była tak ściśle

tajna, że w magistracie słowa "Dell" nikt nie ważył się wypowiedzieć. Wreszcie w sobotę, podczas

konwencji PiS-u, słowo "Dell" po raz pierwszy padło publicznie z ust prezydenta Kropiwnickiego, a

dziś będzie zapewne najczęściej używanym słowem w mediach, kręgach biznesu i polityki. W

sobotę Kropiwnicki powiedział: - To najważniejszy kontrakt gospodarczy w ostatnich latach.

Sean Corkery jest już w Łodzi od wczorajszego wieczoru. Premier Jarosław Kaczyński przyleci dziś

rano na lotnisko im. Władysława Reymonta. Razem z nim przybędzie minister gospodarki Piotr

Woźniak. 

Wszyscy spotkają się o godz. 11.30 na uroczystym ogłoszeniu inwestycji w Pałacu Poznańskich. W

planach są rzecz jasna przemówienia prezydenta Łodzi, premiera i przedstawiciela Della oraz

konferencja prasowa. 

Ale jeszcze wcześniej zanim goście w pałacu o amerykańskiej inwestycji w Łodzi usłyszą

dziennikarze z całej Europy. O godz. 10 zapowiedziano telefoniczną konferencję prasową, podczas

której Paul Bell, starszy wiceprezes Della, poinformuje o ulokowaniu nowej fabryki w Łodzi i będzie

odpowiadał na pytania dziennikarzy. "Gazeta" także dołączy się do konferencji. 

Przypomnijmy: Dell to największy na świecie producent komputerów. Siedzibę ma w Round Rock

koło Austin, a jedyną europejską fabrykę w irlandzkim mieście Limerick. Od ponad roku szukał

miejsca na kolejną inwestycję. W Łodzi za 120 mln euro postawi fabrykę, w której pracę znajdą trzy

tysiące osób. 
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Ogłoszenie budowy nowej fabryki w Polsce to wielki dzień dla Łodzi. I przełomowy w historii miasta.

Limerick po inwestycji Della zmieniło się nie do poznania, stając się liczącym miastem w Irlandii.

Internetowa encyklopedia "Wikipedia" pisze tak: "Głównym motorem napędowym gospodarki w

mieście jest fabryka Della. To dla niej powstało kilkanaście firm, które testują podzespoły, budują

składowe komputera lub zajmują się opakowaniami do nich". Firmy pracujące dla Della to między

innymi: Arise (testuje napędy i dyski), Banta - oprogramowanie i dodatki do komputera, Flextronic i

Axiom - testują podzespoły, oraz Sercom - buduje ekrany do laptopów.

Także do Łodzi Dell przyciągnie poddostawców. Szacuje się, ze razem z kooperantami inwestycja

da 12 tys. miejsc pracy. Fabryka komputerów stanie na Olechowie. Zakład Della zajmie połowę z

przygotowanej pod tę inwestycję ziemi, a pozostała część już szykowana jest z myślą o

kooperantach.

Miasto już oczyszcza teren i wyrównuje go pod inwestycję - na działkę wjechał ciężki sprzęt. W

planach jest też ogrodzenie gruntu i przedłużenie prowadzącej do działki ulicy Śląskiej.

Jednym z ważnych dla Amerykanów argumentów na związanie się z Łodzią było istnienie tu portu

lotniczego. Nie bez znaczenia było to, że z Łodzi lata Ryanair, który uruchomił bezpośrednie

połączenia z Wyspami Brytyjskimi. To znacznie ułatwi kontakty z fabryką w Irlandii. A część

pracowników wyższych stanowisk z Limerick będzie pomagała uruchomić łódzki zakład. 

Większa liczba pasażerów na linii Łódź - Dublin może pomóc Łodzi. Niewykluczone, że zachęci

Ryanaira do uruchomienia kolejnych tras. - Przyglądamy się z uwagą każdej wielkiej inwestycji w

Polsce, bo może mieć ona wpływ na nasze plany otwierania nowych połączeń - potwierdza Tomasz

Kułakowski, dyrektor marketingu Ryanair na Europę Środkową. 

W Irlandii fabryka Della znacznie przyczyniła się do rozbudowy lotniska Shannon (23 km od

Limerick). Teraz jest to jeden z ważniejszych portów w Europie, ma bezpośrednie połączenia z

Ameryką (m.in. Chicago, Boston, Nowy Jork, Toronto).

Dell już zaczyna rekrutację do łódzkiej fabryki. Ogłoszenie zamieścił już na swej stronie

internetowej. Szuka inżynierów znających język angielski oraz Oracla (komputerowa baza danych),

a także specjalistów od zasobów ludzkich. Ci ostatni będą już w Łodzi rekrutować dalszą załogę,

czyli tysiące pracowników produkcyjnych. Tu Dell przyjmie najchętniej elektryków i elektroników z

doświadczeniem, a także absolwentów techników. - Spadek bezrobocia, wzrost płac, być może

powrót do Łodzi części osób pracujących w Warszawie - przewiduje Ewa Adamczyk, dyrektor NAJ

International, najstarszej firmy doradztwa personalnego w Polsce. 

I wszyscy życzymy sobie takich skutków tej wielkiej inwestycji.
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"Polacy nasączeni alkoholem" -
austriacka prasa o Polsce w czasie
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Naciągacze na Allegro. Bilet za 600zł,
ale dostaniesz go dopiero po meczu

Obcokrajowiec skakał po autach i
spoliczkował kobietę
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Przybądź do Ziemi Świętej

Pielgrzymka do Ziemi Św iętej - podróżą Tw ego życia

www.holyland-pilgrimage.org/pl

Skoda Plichta

Obniżka Cen w  Salonie Plichta. Spraw dź Now e Ceny Modeli Skody!

Plichta.Auto.pl

Colonix - DrNatura

Zamów  teraz, naw et 50% rabatu! Tylko u nas opakow anie z gw arancją.

drnatura-oczyszczanie.pl/Colonix
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OFERTY

Piękne jeździki metalowe, od 290zł

spraw dź

HDD WD CAVIAR BLACK 1TB
WD1002FAEX SATA III 64MB CACHE

spraw dź

LG IPS236V-PN

CENA: 848.99 zł spraw dź

WITTCHEN 73-4-858-6 Torebka
damska

CENA: 279.0 zł spraw dź

Creative EP-630 (MULCREMIK0010)

CENA: 54.6 zł spraw dź

Portfel owca Lenny plusz nici

CENA: 31.97 zł spraw dź
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