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Największy projekt infrastrukturalny w Polsce polegający na połączeniu portu lotniczego
z nowo budowaną koleją metropolitarną jak i inne możliwości rozwoju infrastruktury regionu
Pomorza omawiane były na kolejnym spotkaniu loży gdańskiej BCC. Jako recenzent ale
jednocześnie autor wielu nowych koncepcji z zakresu infrastruktury, wystąpił marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
Jednym ze sztandarowych przykładów dynamicznych zmian w ostatnich latach w regionie
jest Port Lotniczy Trójmiasto im Lecha Wałęsy i to właśnie lotnisko, było współgospodarzem
ostatniego spotkania loży. Korzystając z okazji prezes portu lotniczego Tomasz Kloskowski
zaprezentował przed liczną grupą członków loży gdańskiej najbliższe plany rozwoju lotniska
jak i prestiżowe rozwiązania Obsługi VIP Service. Wychodząc z założenia, iż to właśnie
przedsiębiorcy są najczęściej podróżującą grupą, przedstawione przez prezesa Kloskowskiego
propozycje, spotkały się z wielkim zainteresowaniem członków Loży.
Komunikacja lotnicza jest jedną z form transportu. A właśnie omówieniu nowych korytarzy
transportowych w regionie, których głównym celem jest skrócenie dojazdu mieszkańców
do obszaru metropolitarnego a co za tym idzie poszerzenie postrzegania regionu, marszałek
Strug poświęcił znaczną część swojego wystąpienia.
Kolejnym niezmiernie znaczącym dla Pomorza tematem, poruszonym na ostatnim spotkaniu,
był plan budowy strategii oraz przesłanki w podejmowaniu decyzji energetycznych.
Pomorskie aż w 75 % korzysta z zakupionej energii, co stwarza duże zagrożenie dla
rozwijającego się dynamicznie regionu. Stąd plany nowych inwestycji energetycznych,
a w szczególności – budowy elektrowni atomowej, wykorzystania łupków, budowa
elektrowni węglowej Północ, realizacja projektu kawern.
W trakcie spotkania, w stronę marszałka Struk posypały się liczne pytania od
przedsiębiorców reprezentujących różne gałęzie życia gospodarczego, z racji mnogości branż
występujących w BCC.W związku z brakiem możliwości czasowych, część pytań do gościa
padła już w bezpośrednich rozmowach podczas koktajlu.
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