
 
 

Szanowni Uczestnicy XXVII Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki! 

Już za kilka dni – 14 września 2011 r. rozpoczynamy nasze obrady. Dlatego pragnę Paostwu przekazad 

nieco informacji organizacyjnych, głównie  związanych z dojazdem.    

Dojazd pociągiem      

Do Łodzi prawdopodobnie dojadą Paostwo na Dworzec Łódź Fabryczna lub Łódź Kaliska. Oto tylko 

kilka przykładów połączeo kolejowych z niektórymi większymi miastami w Polsce: 

 

 

Podróż środkami komunikacji miejskiej w Łodzi można zaplanowad korzystając z serwisu 

lodz.jakdojade.pl  Najłatwiej będzie dojechad z dworca do hotelu lub kampusu PŁ taksówką, np.:  

Mer.C Radio Taxi – tel.: 42 650 50 50 lub 800 650 50 50                       Taxi Dwójki – tel.: 42 632 32 32   

 

Dojazd samochodem      

Jeśli zdecydują się Paostwo przyjechad samochodem, to proponuję zapoznad się z planem 

sytuacyjnym na następnej stronie. Interaktywny plan z trasami samochodowymi i pieszymi 

w  okolicach miejsca obrad dostępny jest pod adresem:    

Drogi w pobliżu miejsca obrad KSTiT 2011 
 (Posługując się rolką myszy można mapę powiększad lub zmniejszad.  W panelu po lewej stronie mapy  

znajdą Paostwo listę najważniejszych miejsc związanych z KSTiT 2011) 

Parking przed salą kinową PŁ jest mały. Dlatego zachęcam Paostwa do zaparkowania samochodu na 

terenie Kampusu B (wjazd od ul. Wólczaoskiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Czerwoną). Ochronie przy 

szlabanie należy podad hasło KSTiT, a jeszcze lepiej pokazad wydrukowaną ostatnią stronę tego 

dokumentu z emblematem Sympozjum. Nie możemy zagwarantowad miejsc parkingowych, ale 

przypuszczamy, że parkingi nie będą przepełnione w dniach trwania Sympozjum. 

Życzę Paostwu bezpiecznej podróży. Do zobaczenia w Łodzi! 

Sławomir Hausman,  przewodniczący KSTiT 2011 

http://lodz.jakdojade.pl/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=200983862335761296392.0004aa3b014df034ca1b8


 

 

RECEPCJA 

W dniu 14.09 (środa) w godz. 8:00 – 12:30 recepcja Sympozjum będzie czynna tylko w  budynku sali 

kinowej PŁ (al. Politechniki 3a). Po godzinie 14:00 recepcja zostanie przeniesiona na parter budynku 

B9 (ul. Wólczaoska 211/215). 

OBRADY 

Obrady będą się odbywad :  

- 14.09  w godz. 9:30 – 13:00  w sali kinowej PŁ 

- od 14.09  od godz. 14:15 do kooca trwania   

Sympozjum w Budynku Trzech Wydziałów (B9) 

WYSTAWY 

Wystawy towarzyszące Sympozjum będą  

zlokalizowane w budynku B9  

(ul. Wólczaoska 211/215) i  czynne od godz. 14:00  

w dniu 14.09 (środa) i od godz. 9:00 w kolejne dni,  

do godziny zakooczenia obrad. 

OBIADY 

W czasie trwania Sympozjum obiady będą podawane  w stołówce (budynek sali kinowej PŁ),  przy al. 

Politechniki 3a. 

Tu odbędzie się sesja otwierająca 

KSTiT oraz sesje plenarne w dniu 

14.09. Tu będą też serwowane 

obiady we wszystkie dni podczas 

trwania Sympozjum 

(al. Politechniki 3a) 

(Parking jest mały) 

Tu będą się odbywad obrady KSTiT od godziny 

14:15 w dniu 14.09 i przez cały dzieo 15.09 i 16.09  

(budynek B9, wjazd od ul. Wólczaoskiej  - 

czerwona linia, wejście pieszo przez furtki -

fioletowe linie) 

kładka nad 

al. Politechniki 



 

 

 

Widok budynku sali kinowej Politechniki Łódzkiej (al. Politechniki 3a),  

w której rozpoczną się obrady 14.09.2011. Tutaj codziennie będą serwowane obiady. 

 

 

Widok „Budynku Trzech Wydziałów” Politechniki Łódzkiej  (dawniej zakłady Lodex),  

adres: ul. Wólczaoska 211/215 – wjazd przez bramę od. ul Wólczaoskiej 223. Tutaj będą odbywały się 

obrady od godz. 14:15 w dniu 14.09.2011 do kooca trwania Sympozjum w dniu 16.09.2011.  
 

zzddjjęęcciiee  KKrrzzyysszzttooff  MMaarrcczzaakk  



 

 

 

Wejście do Centralnego Muzeum Włókiennictwa przez Skansen –  od ul. Milionowej (ok. 150 m od 

skrzyżowania z ul. Piotrkowską).  W Muzeum odbędzie się kolacja koleżeoska 14.09.2011. 

Rozpoczęcie spotkania o godz. 18:30. 

 

 

Klub Muzyczny Nowa Elektrownia (po lewej) na rynku Manufaktury. Wejście od ul. Zachodniej lub 

Drewnowskiej. W Klubie odbędzie się kolacja koleżeoska 15.09.2011.  

Rozpoczęcie spotkania o godz. 19:30.  ZZaalleeccaannyy  jjeesstt  ssttrróójj  nniieeffoorrmmaallnnyy..



 

Przepustka wjazdowa na teren „Kampusu B” Politechniki Łódzkiej 


