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R E K L A M A

Fundacja Innowacji i Roz-
woju, która jest organizatorem
konkursu, promuje tych,
którzy w swoim regionie wpro-
wadzają najlepsze i najcie-
kawsze rozwiązania. Zgłasza-
jący mają na to czas do końca
września, a udział dla firm sek-
tora MŚP, gmin, organizacji w
konkursie jest bezpłatny.

Zdaniem Krzysztofa Duch-
nowskiego, prezesa Fundacja

Innowacji i Rozwoju, polskie
firmy zaczęły inwestować w in-
nowacyjne projekty także w
mniejszych miejscowościach. 

– Daje się zauważyć pewien
umiarkowany optymizm.
Jednak bez rozwiązań syste-
mowych trudno o innowacyjną
gospodarkę jako całość. Widać
elementy pozytywne, ale dużo
jeszcze pracy przed nami 
– twierdzi Duchnowski. 

Fundacja przyznaje tytuły
w dwóch edycjach: na poziomie
regionalnym, czyli woje-
wódzkim, oraz na poziomie
krajowym. W ubiegłych latach
konkurs cieszył się wśród firm,
samorządów i organizacji
dużym powodzeniem – w
sumie nadesłały one blisko 2
tys. zgłoszeń. 

– Przez ostatnie 3 lata udało
się zbudować projekt o cha-

rakterze ogólnopolskim, a jed-
nocześnie oddolnym – pod-
kreśla Krzysztof Duchnowski. 

Działania innowacyjne i roz-
wojowe zgłaszać mogą: przed-
siębiorcy (firmy – mikro, małe,
średnie, duże), gminy (wiej-
skie, miejsko-wiejskie, miej-
skie), organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia),
inne organizacje i podmioty. 

(WF)

Innowacyjne firmy, samorządy i organizacje startują po nagrody 
KONKURS Rozpoczyna się kolejna, IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. W tym roku walczyć będą dodatkowo o tytuł w nowej kategorii: Wizjoner IT. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@mediaregionalne.pl 

O lotnisku w Słupsku słyszy
się od dawna. Najpierw chcia -
no przywrócić do życia lotnisko
w Redzikowie. Pomysł nie wy-
palił, przeszkodzili Ameryka -
nie i tarcza antyrakietowa.
Zwró cono się zatem w stronę
Aeroklubu Słupskiego i jego
lądowiska w Krępie. Ze strony
miasta padł pomysł, by oprócz
zadań szkoleniowych tamtej -
sze lotnisko mogło spełnić też
funkcje turystyczne i bizneso -
we. Do tego potrzebny jest
jednak betonowy pas startowy,
a nie trawiasty, jakim teraz
dysponuje aeroklub. 

– Region i miasto nie po-
trzebują dużego lotniska ko-
munikacyjnego – mówi Wła-
dysław Pędziwiatr, prezes
zarządu Aeroklubu Słupskie -
go. – Potrzebne jest lotnisko, z
którego będą mogły startować
małe samoloty, na przykład
czarterowe z 20 osobami na po-
kładzie. 

Budowa betonowego pasa
startowego to droga inwesty -
cja. Jak szacuje aeroklub, może
to kosztować 25 mln zł. Potrze -
bne jest więc wsparcie lokal-
nych samorządów i wojewódz -
twa. 

– Pasa startowego nie mo-
żemy i nie będziemy budować
sami – mówi Pędziwiatr. – Je-
steśmy jednak gotowi uczest-
niczyć w takim projekcie, po-

mimo że betonowy pas może
utrudniać szkolenie. 

Inwestycja w lotnisko w
Krępie mogłaby przyciągnąć
inwestorów. 

– W zapytaniach ofertowych
jakie otrzymujemy, zawsze po-
jawia się pytanie o dostępność
do najbliższych lotnisk i auto-
strad – tłumaczy Leonard Fer-

kaluk, dyrektor inwestycyjny
w Pomorskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego. – Lotnisko by-
łoby jedną z alternatyw komu-
nikacyjnych dla regionu. 

Budowę lotniska popierają
też władze Słupska. – Pan pre-
zydent jest orędownkiem utwo-
rzenia lotniska cywilnego w
okolicach Słupska, które miało-
by charakter biznesowy, tury-
styczny i sportowy. Docelowo
takie lotnisko mogłoby się stać
zapasowym dla gdańskiego
Rębiechowa – mówi Mariusz
Smoliński, rzecznik ratusza. 

Choć aeroklub i jego lot-
nisko znajduje się na terenie
gminy Słupsk, to o pomyśle bu-
dowy betonowego pasa starto-
wego nie słyszał jej wójt. Tym
niemniej gmina nie zamierza
inwestować i rozwijać lotniska
w Krępie, w dużej mierze ze
względu na bliskość osiedla
domów jednorodzinnych. 

– Nasz samorząd już dawno
podjął decyzję co do budowy
osiedla mieszkaniowego na po-
bliskim terenie – mówi Ma-
riusz Chmiel, wójt gminy
Słupsk. – Nieładnie by było z
naszej strony, kiedy najpierw
zachęcaliśmy do zakupu
działek, a później zafundowa-
libyśmy mieszkańcom rozbu-
dowę lotniska. 

– Wójt wiedział, że w po-
bliżu jest lotnisko, kiedy dzielił
działki pod sprzedaż – ripo-
stuje Władysał Pędziwiatr, szef
aeroklubu. d

Betonowego pasa nie będzie 
INWESTYCJE Aeroklub Słupski chce wybudować betonowy pas startowy na lotnisku w Krępie. Popiera to słupski ratusz,
ale sprzeciwia się gmina, bo sprzedała przy lotnisku działki budowlane. 

Na razie lotnisko w Krępie dysponuje tylko trawiastym lądowiskiem. Fot. Kamil Nagórek 


