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Pracodawcy Pomorza
na swoim
stworzenie siedziby z prawdziwego zdarzenia, udało
się wydzierżawić od władz
miasta budynek pochodzący z początku XX wieku.
W okresie przedwojennym
był wielokrotnie modernizowany i pełnił funkcję wygodnej rezydencji rodzinnej
w stylu nawiązującym do
klasycyzmu. Po wojnie służył
różnym instytucjom oraz organizacjom. Budynek przez
lata popadał w stopniową
ruinę i, niestety, jeszcze rok
temu przedstawiał swoim
wyglądem – a szczególnie
stanem technicznym – obraz
nędzy i rozpaczy. Nadawał
się do kapitalnego remontu,
którego rozmiarów na po-

I w końcu pobożne
(lub mniej pobożne
życzenia ) spełniły się.
Na początku marca br.
doszło do oficjalnego
otwarcia nowej siedziby
Pracodawców Pomorza,
która usytuowana jest
w Gdańsku-Wrzeszczu
przy al. Zwycięstwa 24.

P

omimo że organizacja istnieje ponad 20 lat, do tej
pory nie miała własnej
siedziby. Dopiero dzięki ogromnemu wysiłkowi Zbigniewa Canowieckiego, prezesa zarządu
Pracodawców Pomorza, który
za punkt honoru wziął sobie
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czątku nikt nie podejrzewał. Ale – jak
stwierdził prezes Canowiecki, który
wychodzi z założenia, że przeszkody są
po to, aby je pokonywać: „Jak się powiedziało A, to musi być i Z”. Skrzyknął więc środowisko pracodawców
i postanowił w ekspresowym tempie
doprowadzić obiekt nie tylko do stanu
używalności, ale tak przeprowadzić
prace rewitalizacyjne w obiekcie, aby
przywrócić go do stanu jego świetności z początku XX wieku.
Wysiłkiem prezesa Zbigniewa Canowieckiego, a także zarządu Pracodawców Pomorza, firm zrzeszonych
w organizacji oraz dzięki wielu zaangażowanym firmom wspierający rewitalizację siedziby możliwym było poprowadzenie prac w obiekcie.
Na dzień 2 marca 2012 r. wyznaczono oficjalnego otwarcia siedziby Pracodawców Pomorza, data

ta zbiegła się z zakończeniem większości podstawowych prac rewitalizacyjno-adaptacyjnych w obiekcie. W uroczystości otwarcia siedziby udział wzięli
przedstawiciele władz państwowych, samorządu
województwa oraz firm i instytucji najbardziej zaangażowanych w prace przy otworzeniu świetności
obiektu.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w wystąpieniu do zebranych przekazał gratulacje prezesowi
i zarządowi Pracodawców Pomorza   za wykonanie
tak szerokiego zakresu prac w tak krótkim czasie
przy wykorzystaniu środków własnych przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji oraz przy pomocy firm strategicznie wspierających remont poprzez
przekazanie środków finansowych oraz niezbędnej
pomocy rzeczowej.
W trakcie uroczystego otwarcia siedziby Pracodawców Pomorza „ochom i achom” nie było końca.
Wszyscy byli pod wrażeniem nie tylko tempa przeprowadzonego remontu, ale też efektu. Gratulowali
m.in.: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Marszałek
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wszyscy
w swoich wystąpieniach zgodnie przyznali, że organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, która podejmuje tak ambitne wyzwania, jakim chociażby rewitalizacja tego obiektu, nadaje zupełnie inny wymiar
temu, jak powinni działać pomorscy przedsiębiorcy
– zwłaszcza w czasach kryzysu, oraz jak siła gospodarki regionu pomorskiego wpływać może na kondycję przedsiębiorców w kraju.
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