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Ostatnio do grona członków dołączyli 
przedsiębiorcy z Sopotu, Tczewa, Pruszcza 
Gdańskiego, Kartuz i Wejherowa.
Jedno ze spotkań założycielskich odbyło 
się w Starostwie Powiatowym w Wejhe-
rowie. Wśród przedsiębiorców z powiatu 
wejherowskiego wybrano nowy zarząd 
oddziału. Przewodniczącym został Marek 
Kierznikowicz z fi rmy El-Mark, a wice 
przewodniczącymi - Edmund Kwidziński 
z fi rmy Szkolenia OK i Aleksandra Ha-
rasiuk z doradztwa inwestycyjnego. Jak 
podkreślił prezes zarządu „Pracodawców 
Pomorza” dr Zbigniew Canowiecki, w 
spotkaniach uczestniczą ci przedsiębiorcy, 
którzy są zainteresowani pracą społeczną 
na rzecz lokalnego środowiska biznesowe-
go. Bez ich aktywności, zaangażowania i 
często dużego poświęcenia trudno sobie 
wyobrazić skuteczne działanie. 
- Początki są zawsze trudne, aby rozpocząć 
działalność społeczną – mówi dr Zbigniew 
Canowiecki. – Dlatego cieszymy się, gdy 
w naszych kręgach pojawiają się ludzie, 
którzy są najbardziej społecznie uwrażli-
wieni na potrzeby innych, a nie tylko my-

ślą o generowaniu zysków.
Organizacja „Pracodawców Pomorza” 
istnieje od ponad 20 lat, działając w poli-
tycznym, samorządowym i gospodarczym 
okręgu na rzecz swojego środowiska. 
Jego misją jest dynamiczny rozwój pra-
codawców i podmiotów gospodarczych 
w województwie pomorskim. Nic więc 
dziwnego, że organizacja  ta zrzesza obec-
nie blisko 600 fi rm o  różnym profi lu  dzia-
łalności, formie własności i wielkości. Dla 
silniejszej obrony interesów pracodawców, 
zarząd postanowił uaktywnić swoje od-
działy w kilku powiatach. Ostatnio do 
grona członków dołączyli przedsiębiorcy 
z Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, powiatu 
kartuskiego i wejherowskiego, Sopotu i 
Lęborka. W najbliższych planach przewi-
duje się przyjęcie w poczet członków pra-
codawców z Malborka, Nowego Dworu 
Gdańskiego i Człuchowa.
- Bronimy interesów pracodawców i 
pomagamy im w rozwoju biznesu, gdyż 
jako związek mamy obowiązek walczyć o 
przedsiębiorcę do samego końca – dodaje 
Jan Klapkowski, doradca prezesa.      (dd)

Aktywizacja 
pracodawców
W największej i najstarszej organizacji „Pracodawców 
Pomorza” tworzą się nowe oddziały założycielskie. 

Skrząca inwestycja
Architektoniczna ozdoba Skweru Ko-
ściuszki, budynek Wydziału Nawigacji 
Akademii Morskiej w Gdyni, powraca 
do założeń sprzed 1939 roku. Pierwotnie 
budynek miał być pokryty specjalnym, 
mieniącym się, modernistycznym jak 
na owe czasy tynkiem z dodatkiem 
miki. Miał przez to komponować się z 
iskrzącym kolorem morza. Po wojnie 
zaniechano tego pomysłu. Niedawno 
fi rma EkoInbud rozpoczęła nakładanie 
miki i marmuru na wschodniej elewacji 
budynku. Koniec prac, dofi nansowywa-
nych przez miasto Gdynia, przewidzia-
ny jest w przyszłym miesiącu.

Gdyński Waterfront
FORT Sp. z o.o z Gdańska wygrała 
konkurs na opracowanie koncepcji kom-
pleksu hotelowo - biurowego przy Na-
brzeżu Prezydenta w Gdyni. Pomiędzy 
Centrum Gemini a Sea Towers powsta-
ną siedziby hotelu Marriott i Nordea. 
Pomimo, że powstający kompleks bę-
dzie miał charakter typowo komercyjny, 
projektanci przewidzieli w nim strefę 
publiczną z tarasami widokowymi i pa-
sażem z arkadami, które będą dostępne 
dla mieszkańców i turystów. Kompleks 
hotelowo – biurowy pomiędzy Sea To-
wers i Centrum Gemini powstać ma do 
końca 2013 roku.

Wiercenia na Pomorzu
We wrześniu ma popłynąć pierwsza 
próbna partia  gazu łupkowego z od-
wiertów prowadzonych przez Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w 
miejscowości Lubocino k/Wejherowa. 
PGNIG jest jedyną polską spółką, która 
poszukuje gazu na Pomorzu, a pojawie-
nie się gazu w odwiertach w Lubocinie 
można uważać za pierwszy poważny 
sukces w poszukiwaniu tego surowca. 
Jeśli testy, które rozpoczęły się pod 
koniec sierpnia to potwierdzą, to już w 
połowie przyszłego roku będzie można 
wykorzystywać gaz pochodzący z łup-
ków. Początkowo jedynie do produkcji 
energii potrzebnej do kontynuowania 
prac wydobywczych.
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