todz, 1 pazdziernika 2015 r.

Mito mi powitac Was w progach todzi Akademickiej. Przed Wami jeden
z najpi^kniejszych okresow w zyciu - czas studiow i pierwszych doswiadczeh
K R E U JE

zawodowych! Pami^tajcie, by wykorzystac ten czas efektywnie.
Sit$ nap$dow$ rozwoju kazdego miasta jest kapitat ludzki. A mowi^c prosciej wiedza, energia, ch^ci, zaangazowanie i kreatywnosc ludzi, szczegolnie mtodych.

Prezydent Miasta todzi

Chciatabym, abyscie wtasnie Wy - mtodzi ludzie docenili potencjat naszego miasta.
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todz moze si$ przeciez pochwalic ponad 20 uczelniami i blisko 100 tysi^cami
studentow. Dzi^ki temu mamy licznq kadr^ dobrze wyksztatconych specjalistow
w roznych zawodach. Sprzyja to rozwojowi miasta i przyci^ga inwestorow, a wielu
absolwentow znajduje wymarzon^ prac^ w nowo powstaj^cych firmach.
Jako prezydent todzi zawsze podkreslam, ze miasto dostrzega osi^gni^cia szkot
wyzszych oraz potencjat kultury studenckiej.

Nasze dziatania koncentruj$ si^

na rozwoju todzi jako osrodka opartego na wiedzy, innowacyjnego i stawiaj^cego
na nowe technologie, ale przede wszystkim miejsca atrakcyjnego do zycia i pracy
dla mtodych, utalentowanych ludzi. Wierz^, ze todz zyska w kazdym z Was godnego
ambasadora nauki i edukacji, ktory przyczyni si$ do promocji naszego miasta
w Polsce i za granic$.
Z mysl$ o Was powstat unikatowy w skali kraju program ,,Mtodzi w todzi". Jego
gtownym zatozeniem jest zach^cenie mtodych ludzi do wi^zania swojej przysztosci
z todzi$ oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, sprzyjaj^cego rozwojowi
zawodowemu. Przy wspotpracy z najwi^kszymi todzkimi uczelniami oraz wiod^cymi
pracodawcami realizujemy roznorodne inicjatywy, m.in. portal praktyk i stazy,
program stypendialny, bezptatne szkolenia, karta rabatowa czy konkurs dla mtodych
przedsi^biorczych. Szczegoty mozna znalezc na oficjalnej stronie internetowej
programu: www.mlodziwlodzi.pl.
Jestem przekonana, ze kluczem do sukcesu jest zadbanie o to, by todz byta
przyjaznym miastem do nauki, zycia i realizacji zawodowych oraz osobistych ambicji
todzian. DIatego tez np. rewitalizujemy EC1, by juz niedtugo stworzyc tu wspaniatq

przestrzeri, gdzie b^dzie mozna ciekawie sp^dzic czas. To miejsce, o ktorym
todzianie b^d$ mogli z dum$ opowiadac swoim przyjaciotom i znajomym
z innych miast. Konsekwentnie realizujemy program ,,Miasto Kamienic", ktory
odmienia sytuacj^ na rynku mieszkaniowym w todzi. Stwarzamy w ten sposob
szansQ mtodym ludziom wynaj^cia mieszkania w centrum miasta, ktorego koszt
nie obci^zy zanadto studencklej kieszeni.
Co rowniez istotne, w todzi nie ma czasu na nudQ, gdyz bardzo wiele si^ tutaj
dzieje.

Miasto

oferuje Warn szereg atrakcji,

m.in. renomowane

festiwale

0 roznorodnej tematyce, imprezy sportowe o randze mi^dzynarodowej, koncerty,
a takze spor^ liczb^ pubow i klubow, w ktorych b^dziecie si^ swietnie bawic
1 odpoczywac oraz wiele innych, ciekawych form rozrywki.
Jestem przekonana, ze 1 pazdziernika 2015

roku stanie si§ pocz^tkiem

najpiekniejszego etapu Waszego zycia. todz to przeciez najlepsze miejsce do nauki
i zyciowego startu! Zycz^ Warn wielu niezapomnianych chwil sp^dzonych w naszym
miescie oraz satysfakcji w zyciu prywatnym i zawodowym.
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