DARIUSZ DRELICH, WOJEWODA POMORSKI – SŁOWO WSTĘPNE DO KATALOGU BALTEXPO 2019
Już po raz trzydziesty spotykamy się na Międzynarodowych Targach Morskich Baltexpo. To wydarzenie o
ugruntowanej pozycji w skali nie tylko regionu, ale i całego kraju. Każda edycja targów stwarza pole do
merytorycznych i konstruktywnych spotkań i dyskusji szerokich środowisk – specjalistów, naukowców, władz
samorządowych, administracji państwowej czy przedsiębiorców.
Tegoroczne targi przypadają w bardzo dobrym okresie dla polskiej gospodarki. To także korzystny okres dla
całej gospodarki morskiej, w szczególności, dla rozwoju portów w Gdańsku i w Gdyni.
Pragnę przypomnieć, że szczególny nacisk położyliśmy na rozwój infrastruktury portowej, w szczególności tej,
która wydatnie zwiększy możliwości transportowe i przyjmowania towarów. Jej rozbudowa i poprawa
funkcjonowania, to podstawa dalszego rozwoju naszych portów i wzmacniania ich konkurencyjności na
światowych rynkach. Dzięki nowym inwestycjom, porty Gdańska i Gdyni mają szansę stać się hubem nr 1 na
Morzu Bałtyckim. Wartość podpisanych w tym roku umów na poprawę kolejowego dostępu do portów
morskich w Gdańsku i Gdyni wynosi ponad 2,6 mld zł netto. To świadczy o tym, że nakreślona przez rząd wizja
rozwoju, zamienia się w konkretne plany i ich realizację.
W ostatnim czasie Sejm przyjął także nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich, która usprawni
proces zarządzania i zwiększy bezpieczeństwo w polskich portach. Nowe przepisy umożliwiają również
sprawniejszą realizację infrastruktury dostępowej do portów. Ta nowelizacja stwarza chociażby realną
możliwość budowy tzw. „Drogi Czerwonej” do gdyńskiego portu.
Realizując tak wielkie inwestycje w obszarze gospodarki morskiej, czujemy się też depozytariuszami idei
budowniczych II Rzeczpospolitej, dla których silne polskie porty były jednym z fundamentów na których oparte
było bezpieczeństwo i pomyślność gospodarcza Polski.
Będąc pod wrażeniem tak szerokiego spektrum zagadnień, dyskusji i prezentacji jakie znajdą się na
tegorocznych targach, życzę udanych, esencjonalnych i merytorycznych dyskusji, które zaowocują konkretnymi
projektami służącym wszystkim zainteresowanym problematyką gospodarki morskiej.
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