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Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Słuchacze!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na I Koszalińskie Forum Gospodarcze „Wybrane
aspekty rozwoju Pomorza Środkowego”, które odbędzie się w dn. 25-26 września
br.w Koszalinie.
Z przykrością informuję – i jednocześnie przepraszam - że nie mogę wziąć udziału
w wyżej wymienionym forum, jednakże obowiązki służbowe (posiedzenie Sejmu
RP i głosowania podczas niego) uniemożliwiają mi to.
Dziękuję bardzo organizatorom za trud przygotowania tego wydarzenia. Prelegentom
życzę interesujących wystąpień, wszystkim uczestnikom zaś – ciekawych i pełnych refleksji
dyskusji pokonferencyjnych.
Mimo niesprzyjających czasów, dynamiczny wzrost gospodarczy w Polsce jest
widoczny jak na dłoni. Dzięki środkom unijnym województwo Zachodniopomorskie,
a w szczególności Koszalin, przeżywają niespotykany rozkwit. Filharmonia Koszalińska, Hala
Widowiskowo-Sportowa, podstrefa „Koszalin” Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej, czy
wewnętrzny ring drogowy to najbardziej rozpoznawalne przykłady wzrostu, które podnoszą
atrakcyjność naszego miasta w oczach potencjalnych inwestorów. Wybudowanie dróg
ekspresowych S-6 i S-11 uczyni Koszalin najważniejszym miastem wschodniej części
województwa Zachodniopomorskiego, a także istotnym miejscem dla wielu osób
poszukujących wypoczynku nad morzem. Dlatego wiele branż sektora usług - związanych
chociażby z turystyką - może wyglądać przyszłości z nadzieją. Najlepsze dopiero przed nami!

Żyjemy w czasach zdumiewającego postępu technologicznego. Poznajemy początki
wszechświata, planujemy teleskop, który będzie mógł badać skład chemiczny atmosfer
egzoplanet, tworzymy interfejs ciało-maszyna, czy budujemy zdolną do uczenia się sztuczną
inteligencję. Dzięki inwencji, wyobraźni i wytrwałości efemerydy ludzkiej ambicji stają się
ciałem. Z drugiej strony zdobycze postępu technologicznego stanowią pewne zagrożenie dla
delikatnej
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rozstrzygających o losach państwa spoczywa szczególny ciężar. Nigdy wcześniej ostrożność
i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji nie była tak cenna i ważna.
W moim odczuciu najlepszym modus operandi jest polityka zrównoważonego
rozwoju. Jednym z jej filarów jest ochrona środowiska. W dalekiej perspektywie eksploatacja
zasobów naturalnych musi uwzględniać dobro wszystkich ludzi. Dzisiaj borykamy się
z problemem globalnego ocieplenia. W powszechnym mniemaniu kluczem do jego
zatrzymania jest redukcja emisji CO2 do atmosfery. Dlatego tak duży nacisk kładzie się
na wprowadzenie czystych źródeł energii, w szczególności zaś energii atomowej i OZE.
Dyrektywy unijne nakładają na Polskę wymóg podwyższenia udziału OZE w koszyku
energetycznym do 15%, a dzięki takim programom, jak „Prosument”, otwiera się przed nami
rewolucyjna wręcz możliwość decentralizacji systemu energetycznego w Polsce. Mimo wielu
pozytywnych zmian, wiele jeszcze wysiłku musimy włożyć, by zachować zielone środowisko
i zielony – w każdym znaczeniu tego słowa – Koszalin. Tego Państwu i sobie życzę.
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