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Protokół Nr 19/X/2020 
posiedzenia   

Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 12 października 2020 r. 
 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych 

obecnych   -  11 radnych 

nieobecnych   -  0 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. 

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 18/IX/2020 z dnia 14 września 2020 roku. 

2. Przedstawienie informacji dotyczących zrealizowanych wydarzeń w zakresie współpracy 
zagranicznej - Oddział Współpracy z Zagranicą. 

3. Sprawy różne i wniesione. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy powitała radnych, zaproszonych gości 
i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzyła 
posiedzenie Komisji.  

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.  

Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 18/IX/2020 z dnia  14 września 2020 r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół został przesłany radnym pocztą elektroniczną. 
Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół nr 18/IX/2020 z dnia  14 września 2020 roku. 
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Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół 18/IX/2020 z dnia  14 września 2020 roku. 

 

Ad pkt 2. Przedstawienie informacji dotyczących zrealizowanych wydarzeń w zakresie 
współpracy zagranicznej - Oddział Współpracy z Zagranicą. 

Kierownik Oddziału Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 
Mi ędzynarodowej p. Lidia Fazekas przedstawiła prezentację multimedialną na temat współpracy 
miast partnerskich. 

Prezentacja w formie papierowej stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: widać, że ta praca została wykonana 
tutaj ogromna i mimo trudności ta współpraca z miastami partnerskimi jest, ale proszę nam 
powiedzieć co się nie udało z tych rzeczy, których nie można było zmienić z tradycyjnych na on-line? 

Kierownik Oddziału Współpracy z Zagranicą p. Lidia Fazekas: muszę przyznać, że nie. 
Oczywiście chcieliśmy zrobić polsko - niemiecką grupę roboczą tradycyjnie, bo to inaczej się odbiera 
Łódź jak się jest na miejscu i mimo że spacer po Łodzi był specjalnie dedykowany dla naszych gości 
to wiadomo, że to nie jest to samo. Forma hybrydowa to tez nie jest to samo co chcieliśmy osiągnąć 
podczas forum miast partnerskich, to ma oczywiście swoje plusy i minusy, bo mogliśmy skupić więcej 
osób on-line, ale już, np. Puebla, która bardzo chciała uczestniczyć, nie mieliśmy sumienia żeby 
wstawali o 3:00 rano i łączyli się z nami on-line. Więc to jest trudność. 

Co się nie udało? Mieliśmy mieć promocję Łodzi w Tuluzie organizowaną razem z Instytutem 
Polskim w Paryżu i Uniwersytetem w Tuluzie, niestety to wydarzenie zostało odwołane i my się tam 
nie pojawiliśmy. Natomiast generalnie udało nam się zrobić wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy na 
przełomie listopada i grudnia 2019 roku. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czy planujecie aby nasze szeregi miast 
partnerskich się poszerzały? Czy planujecie w najbliższych latach inne miasta, które mogłyby zostać 
miastami partnerskimi? 

Kierownik Oddziału Współpracy z Zagranicą p. Lidia Fazekas: tak naprawdę wiele jest takich 
miast, które chciałyby z nami mieć oficjalna współpracę, z naszej strony rozmowy trwają z Atlantą, z 
którym mamy podpisany list intencyjny, gdzie mieliśmy już parę projektów zrobionych, gdzie wiemy, 
że uniwersytety ze sobą współpracują i tak naprawdę to z naszej strony są większe naciski, ale 
pracujemy nad tym i chcielibyśmy tę umowę sfinalizować, ale to nie jest takie proste. Ponadto miasto 
Pusan w Korei Południowej z uwagi na to, że jest miastem filmowym, tak jak Łódź.  

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czyli najbliższe plany z dalekimi 
miastami. 

Kierownik Oddziału Współpracy z Zagranicą p. Lidia Fazekas: różne ambasady pytają nas o 
różne miasta, np. Ambasada Azerbejdżanu bardzo chciała abyśmy współpracowali z Nachiczewanem, 
oczywiście współpracować możemy, projekty też realizować, ale nie na zasadzie współpracy miast 
partnerskich, a ostatnie konflikty pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem pokazały, że dobrze, że tak 
szybko nie zaczęliśmy z Nachiczewanem współpracować, który jest tak naprawdę na spornym terenie. 
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Radna p. Marta Przywara: ponieważ jest bardzo dużo działań podejmowanych przez Biuro i widać 
inicjatywę naszych miast partnerskich, natomiast moje pytanie dotyczy tego, czy są miasta wśród tych, 
które są oficjalnie naszymi miastami partnerskimi, gdzie tak naprawdę to partnerstwo jest tylko na 
papierze? A niekoniecznie jest inicjatywa z drugiej strony żeby podejmować jakieś wspólne działania? 

Kierownik Oddziału Współpracy z Zagranicą p. Lidia Fazekas: nie mogę tak jednoznacznie 
odpowiedzieć bo do tej pory wydawało mi się, że Murcja jest takim miastem, które jest tylko na 
papierze, a jak pokazał ubiegły rok oni naprawdę przysłali do nas najlepszych artystów jakich mieli i 
tak naprawdę dzięki miastu Murcja udało nam się zrobić tak fajną promocję wśród naszych 
mieszkańców zarówno biznesu jak i kuchni, jak i kultury tańca, koncertu. Ja myślę, że największe 
problemy to są spowodowane odległością geograficzną, tym że z miastem Puebla nie możemy sobie 
pozwolić na większą ilość projektów. Od momentu podpisania umowy Miasto Puebla nas odwiedziło 
nas cztery razy. Były to z reguły fora miast partnerskich, które są organizowane w Łodzi. Nam z 
uwagi na skromny budżet nigdy nie udało się polecieć do Puebli. Jeżeli chodzi o miasta chińskie to 
tutaj też widać duży budżet tych miast i ta współpraca jest bardzo aktywna, nawet do tego stopnia, że 
wiele projektów, które grzecznościowo powinniśmy się dzielić kosztami to większość z nich miasta 
chińskie bierze na swoje barki. Bardzo aktywnym jest miasto Tel Awiw, Lyon, Stuttgart, Chemnitz i 
miasta północne również Barreiro zrobiło u nas świetną promocję w 2016 roku. I jak do tej pory 
skłaniałam się, że są dwa miasta, które są najmniej aktywne, czyli Puebla i Murcja to już wykluczyłam 
z tej dwójki Murcję. I w tym roku Murcja brała również aktywny udział w naszym seminarium, 
wiceburmistrz miasta połączył się z nami on-line. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: mam nadzieję, że wkrótce się 
spotkamy i będą nowe wydarzenia, o których na pewno bardzo chętnie Komisja Promocji i 
Współpracy z Zagranicą usłyszy, także pozwolę sobie w przyszłym roku zaprosić państwa na 
posiedzenie. 

Ad pkt 3. Sprawy różne i wniesione. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: mam prośbę, może pani swoją osobą i funkcją 
wpłynie na Łódzkie Centrum Wydarzeń, ponieważ na poprzedniej komisji obiecali nam przesłać 
informację, zestawienie imprez organizowanych od jakiegoś czasu w naszym mieście, które się odbyły 
a, które się nie odbyły. Prosiłam już dwukrotnie, ale nie ma informacji zwrotnej. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: niestety ŁCW nie przekazało tych 
informacji, ja się tym osobiście zajmę i postaram, aby w najbliższym czasie taka informacja została 
przekazana. 

Więcej spraw różnych i wniesionych nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy podziękowała za udział w obradach 
i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Monika Malinowska – Olszowy 

 

Sekretarz Komisji     Przewodnicząca Komisji 


