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2007 to był dobry rok
dla polskiej gospodarki.
Pokazują to nie tylko
makroekonomiczne
wskaźniki, obniżający
się z miesiąca na mie-
siąc poziom bezrobocia
w kraju i wzrost gospo-
darczy. To także bardzo
wyraźne symptomy oży-
wienia w naszym regio-
nie. 

ZBIGNIEW MARECKI 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Region słupski należy do słab-
szych gospodarczo w Polsce. Jesz-
cze całkiem niedawno kojarzył się
z wysokim bezrobociem, upadło-
ściami symboli przemysłu socjali-
stycznego (Alka, Sezamor, Słup-
skie Fabryki Mebli) i zbiorową
wręcz ucieczką młodych ludzi.
Nie dostrzegali tu szansy dla sie-
bie i wyjeżdżali na Zachód w po-
szukiwaniu lepszego życia. Co
prawda nie byliśmy świadkami
spektakularnego wejścia na nasz
teren wielkich inwestorów, któ-
rzy w ciągu kilku miesięcy tworzą
kilkaset lub nawet kilka tysięcy
miejsc pracy, ale czas gospodar-
czego zastoju mamy za sobą. I nie
są to słowa bez pokrycia. 

Mieszkaniowy boom 
Ożywienie widać choćby

na rynku nieruchomości
i w branży budowlanej. Wystar-
czy objechać peryferie Słupska
i zajrzeć do otaczających go
miejscowości. Wszędzie jak
grzyby po deszczu wyrastają
nowe domy. Inwestorzy jednak
budują nie tylko domki jedno-
rodzinne. Ten rok przyniósł bo-
wiem długo oczekiwany wzrost
budownictwa wielorodzinnego.
Zarówno w Słupsku, jak i w in-
nych miastach regionu swoje
projekty realizują deweloperzy.
Nowe mieszkania oddają
do użytku zarówno spółdzielnie
mieszkaniowe (ostatnio Dom
nad Słupią w Słupsku), gminne
i miejskie społeczne towarzy-
stwa budownictwa społecznego
oraz rozmaici prywatni przed-
siębiorcy. Budują nowe miesz-
kania albo adaptują na te cele
już istniejące budynki. Wystar-
czy wymienić choćby trójmiej-
skie firmy Amaco czy Galerię

Passo, PBI Kornas z Kołobrze-
gu albo szczeciński SGI Kom-
fort, które budują w Słupsku,
łamiąc dotychczasowy monopol
miejscowego Mat-Betu. Do tego
dochodzą deweloperzy działają-
cy w Ustce, którzy zamierzają
oferować drogie mieszkania
o bardzo wysokim standardzie.
Powoli i my stajemy się miej-
scem atrakcyjnym dla inwesto-
rów z dużymi pieniędzmi. Mi-
mo że ceny mieszkań poszły
w ostatnich latach mocno w gó-
rę, deweloperzy nie narzekają
na brak chętnych, a to świad-
czy o wzroście dochodów lub
napływie kapitału zewnętrzne-
go. Być może częściowo przywo-
żonego już także przez młodych
„uciekinierów”, którzy swoje
zagraniczne dochody inwestują
w regionie. 

Handlowe eldorado
Gdy w weekend wybieram

się na cotygodniowe zakupy,
nie mogę się nadziwić, jak
w tym czasie jednocześnie są
oblężone przez klientów trady-
cyjne już słupskie i podsłupskie
centra handlowe – Manhatan,
Wokulski, Kaufland, Real, Ga-
leria Podkowa, hala Pod Wieżą
czy Centrum Handlowe przy ul.
Wolności wraz z sąsiadującym
z nim marketem Bomi. Nie
wspominając już o sieci dyskon-
tów typu Biedronka, Lidl, Net-
to, Sieć 34, Żabka czy Sano. To
jednak nie koniec, bo już po-
wstały konkurujące z miejsco-
wymi hurtowniami budowlany-
mi Fimalem Marpolem hiper-
markety sieci Obi i Castorama,
a wkrótce dołączą kolejne cen-
tra handlowo-rozrywkowe 
– Galeria Słupsk, Jantar i Are-
na oraz prawdopodobnie nowy
hipermarket spożywczy w Re-
dzikowie. Rozpoczynający dzia-
łalność w Słupsku pierwszy
chiński supermarket być może
stanie się azjatyckim przyczół-
kiem, zapowiadającym pojawie-
nie się na naszym rynku in-
nych egzotycznych przedsię-
biorców. Te perspektywy mogą
wywoływać lekki zawrót głowy
i nasuwać pytanie, kto w tych
wszystkich miejscach będzie
wydawał pieniądze, ale jedno
jest pewne: duża konkurencja
jest korzystna dla konsumen-
tów. Świadczy też o przekona-
niu przedsiębiorców o rosnącej

sile nabywczej mieszkańców re-
gionu. Przy okazji wyraźnie wi-
dać, że Słupsk coraz bardziej
wyrasta na regionalne centrum
handlowe na Pomorzu Środko-
wym. 

Turystyczne atrakcje 
Od dawna wielu mieszkań-

com regionu towarzyszy prze-
konanie, że kołem zamacho-
wym naszej gospodarki powin-
na być turystyka. Problem
w tym, że do tej pory turystycz-
ny interes kwitnie głównie
w oparciu o sezon letni, który
w znacznym stopniu zależy
od tego, czy nad morzem jest
ładna i słoneczna pogoda. Wy-
korzystując ten zasadniczy wa-
lor, w ostatnich latach wyraź-

nie rozwinęła się oferta tury-
styczno-wypoczynkowa w miej-
scowościach nadmorskich. Z ro-
ku na rok zwiększa się także
liczba gospodarstw agrotury-
stycznych. Gorzej wyglądają
próby wydłużenia sezonu.
W Słupsku utknęły na niekoń-
czących się dyskusjach wokół
budowy parku wodnego,
a w Ustce na wykorzystanie go-
spodarczo-promocyjne czeka
od lat potencjał miejscowego
uzdrowiska. Są jednak i symp-
tomy pozytywnych zmian.
Świadczy o nich choćby decyzja
o budowie parku wodnego
w Redzikowie czy trwająca już
budowa największego w regio-
nie czterogwiazdkowego hotelu
w Dolinie Charlotty w Strzelin-

ku, który ma być oddany
do użytku w czerwcu przyszłe-
go roku. To schowane w lasach
przedsięwzięcie polsko-nie-
mieckiej firmy TourTrend
wskazuje także, że przedsię-
biorcy powoli zaczynają do-
strzegać nie tylko letnie walory
regionu i liczą na ściągnięcie
do nas bogatszej klienteli. 

Nie jest wykluczone, że ten
zamysł twórców Doliny Char-
lotty, którzy dbają o to, aby ich
kompleks wypoczynkowo-re-
kreacyjny reprezentował jak
najwyższą jakość, powiedzie
się. Pytanie tylko, czy za nimi
pójdą inni? Sądząc po inwesty-
cyjnych pomysłach Jerzego
Malka, przedsiębiorcy z Duni-
nowa, który wykupił tereny

po Stoczni Ustka, może się tak
stać. 

Wiatrakowe zagłębie 
Nie jest wykluczone, że wkrót-

ce nasz region stanie się także
swoistym zagłębiem farm elek-
trowni wiatrowych. Jeszcze
do niedawna pisaliśmy o rozma-
itych mniej lub bardziej realnych
projektach. Teraz już widać, że
najbardziej zaawansowany
z nich, tworzony przez japońskie
konsorcjum, już wchodzi w fazę
końcowej realizacji w gminie Ko-
bylnica. Choć te przedsięwzięcia
wywołują rozmaite komentarze
to niewątpliwie 24 elektrownie
w okolicach Kobylnicy znacząco
zasilą finansowo rolników, od któ-
rych Japończycy dzierżawią zie-
mię, oraz budżet gminy, który
wzbogaci się o kolejne wpływy
z tytułu podatku od nieruchomo-
ści. Być może już wkrótce to samo
stanie się w gminie Słupsk, gmi-
nie Ustka czy w Potęgowie. Wy-
daje się, że rozwoju farm wiatro-
wych nie powstrzymają nawet ta-
kie wpadki, jak fiasko inwestycji
Wind Energy. 

Strefa wciąż szansą
Ten rok przyniósł także dalsze

umocnienie pozycji największych
firm w regionie słupskim. Inten-
sywnie rozwijają się spółki
z branży obuwnicznej – Gino Ros-
si i Nord, kolejne sukcesy odnosi-
ła fabryka Scanii, a produkcję in-
tensyfikował zakład przetwór-
stwa ryb Morpol z Duninowa. Po-
dobnych przykładów moż-
na wskazać więcej. Tym bardziej
że czas gospodarczej koniunktury
sprzyja rozwojowi dobrze zarzą-
dzanych firm. Dodatkową szansą
jest Słupska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, która w tym roku
została powiększona o 167 hekta-
rów (w samym Redzikowie o 30
hektarów). Zdaniem Mirosława
Kamińskiego, prezesa Pomorskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego,
który zarządza strefą, ta decyzja
rządu może mieć wielki wpływ
na rozwój gospodarczy regionu.
Otwiera się szansa na pozyskanie
inwestora strategicznego. Na ra-
zie go nie widać, ale za to wresz-
cie wydano pozwolenie na budo-
wę obwodnicy Słupska, która ma
ruszyć wiosną przyszłego roku.
Będzie ona przebiegać obok tere-
nów SSSE, a to może przyciągnąć
uwagę inwestorów. d

BIZNES I do nas dotarła koniunktura

Rok 2007 – wielki rozpęd 
gospodarczej lokomotywy

W 2007 roku sporo słupskich
firm i instytucji zasłużyło
na wyróżnienia. Kto wie, czy
niektóre nie zasłużyły na jesz-
cze bardziej prestiżowe nagro-
dy. Oto kilka przykładów, jak
nasi przedstawiciele życia go-
spodarczego wyróżnili się. 

Scania ze Słupska, produ-
cent autobusów, otrzymała ty-
tuł „Filara Polskiej Gospodar-
ki” w czwartej edycji konkursu
gazety „Puls Biznesu”. 

Radpol z Człuchowa, produ-
cent wyrobów termokurczli-
wych, został uznany liderem in-
nowacji w województwie po-
morskim w konkursie organizo-
wanym przez Agencję Rozwoju
Pomorza. Ponadto produkt fir-
my – mufy termokurczliwe 
– został uznany za najbardziej
innowacyjny w województwie. 

Plast-Box ze Słupska, pro-
ducent opakowań z tworzyw
sztucznych, otrzymał wyróżnie-
nie w rankingu „Wehikuły cza-

su” w województwie pomor-
skim. 

Loton ze Słupska, producent
kosmetyków, otrzymał wyróż-
nienie za najlepszy produkt
podczas Słupskich Dni Gospo-
darki. 

Plasmet z Widzina, produ-
cent części samochodowych, zo-
stał laureatem Bursztynowego
Medalionu, jako firma innowa-
cyjna podczas Słupskich Dni
Gospodarki. 

Firma NFM International
z Potęgowa, producent odzieży
wojskowej, otrzymała Burszyt-
nowy Medalion, jako przedsię-
biorstwo o najwyższej dynami-
ce rozwoju podczas Słupskich
Dni Gospodarki. 

Enbud ze Słupska, projek-
tant i wykonawca sieci energe-
tycznych, otrzymał tytuł Hit
2007 roku za osiągnięcia
w dziedzinie wykorzystania
energii odnawialnej. Ponadto
firma otrzymała tytuł Usługa

2007 roku od Środkowopomor-
skiej Rady NOT w Koszalinie. 

Drutex z Bytowa, producent
stolarki okiennej, znalazł się
w gronie laureatów programu
Europejski Standard 2007 ro-
ku. Jury konkursu doceniło ja-
kość produktów, wielkość inwe-
stycji w rozwój infrastruktural-
ny i organizacyjny oraz kulturę
firmy. Ponadto prezes firmy,
Leszek Gierszewski, był nomi-
nowany do tytułu „Człowiek ro-
ku województwa pomorskiego”
w rankingu Regional Forbes
Executive Award 2007 organi-
zowanym przez miesięcznik
Forbes. 

Warto też przypomnieć, że
prestiżowe godło Teraz Polska
otrzymało miasto Słupsk w ka-
tegorii gmin atrakcyjnych go-
spodarczo. To doskonałe narzę-
dzie do gospodarczej promocji
miasta.

ŁUKASZ WÓJCIK

SUKCES Nagrody, tytuły, wyróżnienia

Jak być filarem i wehikułem czasu

Zakład Scania został uznany w 2007 roku za Filar Polskiej Gospodarki.
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Budowa Centrum Handlowego Jantar w Słupsku.
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