Przedsiębiorcy
świętowali w Faktorii
Noworoczne spotkanie Oddziału PRACODAWCÓW POMORZA w Pruszczu Gdańskim
trochę się przesunęło w czasie ze względu na zimowe ferie i związane z tym rodzinne wyjazdy,
słusznie że w Faktorii, boć przecież tam właśnie biło serce biznesu i to międzynarodowego, już
w czasach przed powstaniem państwa polskiego.

Burmistrz Pruszcza ( już od 12 lat) Janusz Wróbel mówił o tym jak zmieniało
się miasto w czasie jego kadencji. Jednocześnie na ekranie zebrani mogli śledzić
jak poszczególne fragmenty miasta wyglądały wcześniej a jak wyglądają teraz.
Różnica jest ogromna, bo to miejscowość
o dynamicznym rozwoju. Od 2002 roku
28-tysiącznemu miastu przybyło 5 tysięcy mieszkańców. Władze starały się, aby
wszyscy byli zadowoleni z warunków
i możliwości zarobkowych. Podkreślił,
że wśród rozmaitych nagród i wyróżnień
przyznanych miastu, najbardziej go cieszy i satysfakcjonuje I miejsce w Polsce
w konkursie Fundacji TERAZ POLSKA
za największą dynamikę przyrostu osób
pracujących w 10-leciu 2003 – 13.
Radością, zarówno dla władz miasta jak
mieszkańców jest, że wreszcie zakończyła
się przebudowa centralnej osi komunikacji

drogowej, mianowicie ulicy Grunwaldzkiej, która jest fragmentem drogi krajowej z Gdańska na południe kraju. Druga
radość jest z powodu, że już ogłoszono
przetarg na przebudowę drugiej strategicznej arterii komunikacyjnej – ulicy Powstańców Warszawy, czyli 2,2 km bardzo
uczęszczanej drogi wojewódzkiej nr 227.
Za pieniądze na tę inwestycję – 18 mln
z budżetu województwa, podziękowano
Ryszardowi Świlskiemu – członkowi zarządu w Urzędzie Marszałkowskim.
O dobrej kondycji pruszczańskiego
biznesu mówił przewodniczący Oddziału PP Pruszcz Gdański Andrzej Pastuszka. Kryzys nie dotknął przedsiębiorców
działających na tym terenie, dało się zauważyć wyraźną dynamikę wzrostową.
Przyczynia się do tego też polityka władz
miasta, starających się wyjść naprzeciw
potrzebom biznesu – przykładem przygo-

towywanie kilkunastu nowych hektarów
dla podmiotów gospodarczych i renowacja ulicy Zastawnej, szczególnie preferowanej przez biznes. Stopień bezrobocia
jest jednym z najniższych na Pomorzu,
odczuwa się nawet brak ludzi do pracy
w zawodach nie wymagających wysokich
kwalifikacji. Pewnym problemem jest
natomiast niedopasowanie wykształconej
młodzieży do ofert pracy. Aby ułatwić tej
młodzieży pierwsze kroki w samodzielnej
działalności gospodarczej, pruszczański oddział PP chce stworzyć inkubator
przedsiębiorczości, gdzie mogłyby zacząć działalność nowe firmy, korzystając
z pewnych ułatwień i doświadczeń dojrzałych przedsiębiorców. Chodzi o to, aby
młodzi mieli odwagę zacząć samodzielną
działalność, aby byli partnerami w biznesie a nie liczyli na to, że ktoś im miejsca
pracy stworzy.
Ryszard Świlski omówił podstawowe
zagadnienia zawarte w niedawno przyjętym przez zarząd Programie Operacyjnym
dla Pomorza na lata unijnego programowania 2014 – 20.
Prezes PRACODAWCÓW POMORZA Zbigniew Canowiecki pogratulował pruszczańskiemu oddziałowi prężnej
działalności i wyraził radość, że nie tylko
miasto Pruszcz Gdański ale cały powiat
gdański należy do trzech najlepszych
w województwie, jeśli chodzi o warunki
stworzone dla działalności gospodarczej,
a przedsiębiorcy są ważnymi współuczestnikami najważniejszych przemian w mieście. Poinformował, że jako wiceprzewodniczący zarządu PRACODAWCÓW
RP ma możliwość przenoszenia problemów i życzeń środowisk gospodarczych
na forum ogólnopolskie oraz zaprosił do
częstych odwiedzin w siedzibie PRACODAWCÓW POMORZA w Gdańsku
przy Alei Zwycięstwa 24 a także aktywnego działania również w sekcjach
branżowych.
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