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Dworzec PKP Gdynia
Główna to dla wielu słupsz-
czan główny punkt przesiad-
kowy w dalszej podróży w głąb
kraju. Niektórzy na połączenia
muszą czekać tam kilka go-
dzin, tylko że do tej pory nie
było odpowiedniego miejsca dla
oczekujących podróżnych, a
sam obiekt był opłakanym
stanie. Za nieco ponad rok gdy-
ński dworzec ma być jednym z
wzorcowych w kraju pod
względem wyglądu oraz funk-
cjonalności. 

Prace remontowe prowa-
dzone są w ścisłej współpracy z
konserwatorem zabytków.

Zbudowany w latach 1950-
-1954 obiekt, stanowiący przy-
kład gdyńskiej architektury,
łączy bowiem cechy stylowe so-
crealizmu z tradycją moderni-
styczną i detalami w stylu Art
Deco. W trakcie robót budow-
lańcy odkryli fragment zabu-
dowy dworca z 1939 roku,
który zostanie wkomponowany
i wyeksponowany w nowym
układzie. 

Niedostępne do tej pory po-
mieszczenia na poziomie -1 zo-
staną zaaranżowane na dodat-
kowe poczekalnie dla pasa–
żerów, skrytki bagażowe i toa-
lety. Wyburzone zostały już

tam ściany i posadzki. Teraz
wzmacniane są fundamenty i
podwyższane stropy. 

Przebudowa dworca kolejo-
wego Gdynia Główna prowa-
dzona jest dzięki środkom Pro-
gramu Operacyjnego Infra–
struktura i Środowisko Unii
Europejskiej i ma kosztować
40,7 mln złotych. Wykonawcą
prac jest firma Mostostal War-
szawa S.A. Zgodnie z planem
remont obiektu ma się zako-
ńczyć w I kwartale 2012 roku. 

Uwaga! W sobotnim wy-
daniu „Głosu Pomorza” ukaże
się nowy rozkład jazdy PKP. 

(WF) 

Gdynia Główna w remoncie. Jeszcze rok utrudnień dla podróżnych. 
KOLEJ Trwa remont dworca Gdynia Główna. Obecnie ekipy zabrały się za renowację posadzek i okładzin kamiennych w hali głównej. 

Dworzec Gdynia Główna.  Obecnie w głównym budynku trwa remont kapitalny. Fot. Łukasz Capar 
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Pierwsza z nieruchomości w
Słupsku to zaniedbany, prawie
hektarowy teren na ulicy Za-
miejskiej. AMW spróbuje go
sprzedać już po raz czwarty.
Tym razem za 900 tys. zł netto.
Pierwszy przetarg odbył się w
marcu tego roku, ale wtedy
cena była znacznie wyższa i
wynosiła 1,6 mln zł. 

Nieruchomość położona jest
w północno-wschodniej części
miasta, na terenie pomiędzy
rzeką Słupią i ulicą Ka-
szubską, w odległości ok. 1 km
od centrum miasta. W najbli-
ższym otoczeniu zlokalizowane
są tereny zabudowane obiek-
tami magazynowymi, usługo-
wymi oraz park. 

Teren wystawiony do sprze-
daży składa się z dwóch
działek, które sprzedawane są
razem. Jedna z działek jest nie-
zabudowana, nieuzbrojona, ale
za to częściowo ogrodzona od
ul. Zamiejskiej. Druga jest

ogrodzona, uzbrojona w sieć
wodociągową, kanalizacyjną i
energię elektryczną. Znajduje
się na niej parterowy budynek
magazynowy o powierzchni
użytkowej 102 metrów kwa-
dratowych i kubaturze 664 me-
trów sześciennych. 

Do działki jest dogodny do-
jazd drogą asfaltową. Proble -
mem jest jednak brak miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego. 

Nowy właściciel musiałby
więc wnioskować o zmianę
prawa lokalnego. A to, jak wia-
domo, trwa długo (samo przy-
gotowanie zmiany nawet około
roku). Przetarg odbędzie się 23
grudnia. 

Druga nieruchomość znaj-
duje się przy ulicy Jana Kozie-
tulskiego, łączącej się z ulicami
Bohaterów Westerplatte i Gda-
ńską, stanowiących dogodne
połączenie z centrum miasta.
Bezpośrednie sąsiedztwo sta-
nowią tereny wojskowe i bu-
dynek hotelowo-restauracyjny,
a w dalszej części tereny miesz-
kaniowe i usługowe. 

Nieruchomość, którą wysta-
wiono na sprzedaż, jest nieza-
budowana, stanowią ją dwie
działki o łącznej powierzchni
0,0854 ha. 

Obecnie nieruchomość ta
pełni funkcję wewnętrznej
drogi dojazdowej. Jej cena wy-
woławcza wynosi 82 tys. zł
netto. Pierwszy przetarg od-
będzie się 15 grudnia. 

W przyszłym roku Agencja
Mienia Wojskowego wystawi
na sprzedaż dwie kolejne nie-
ruchomości w Słupsku. Jedną
z nich będzie budynek 
mieszkalny przy ul. Wandy.
Drugą plac z budynkiem gara-
żowym na zapleczu od ul. Za-
miejskiej. 

– Te nieruchomości prze-
jęliśmy niedawno, dlatego na
razie nie możemy podać żad-
nych szczegółów – mówi Jo-
anna Pogorzelska, specjalistka
z sekcji marketingu i PR z
AMW. – Jedyne co mogę po-
wiedzieć to tyle, że wycena
oraz przetarg odbędą się w
przyszłym roku – dodaje Pogo-
rzelska. d

Wojsko sprzedaje tereny
PRZETARGI Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje w grudniu nieruchomości w Słupsku za prawie milion złotych. 
W przyszłym roku odbędą się kolejne dwa przetargi. 

Nieruchomość przy ul. Wandy w Słupsku została niedawno przejęta przez AMW. W przyszłym roku zostanie
wyceniona i wystawiona na sprzedaż. Fot. Kamil Nagórek 

Bytowska firma Drutex została uho-
norowana prestiżową nagrodą Top
Builder 2011. Jury konkursu doce-
niło okna IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic,
jako najlepsze i najbardziej innowa-
cyjne produkty roku 2011. 
W ocenie komisji konkursowej na-
grodzone okna zasługują na wy-
różnienie za nowoczesność w za-
kresie stylistyki, energooszczędności
oraz funkcjonalności rozwiązań.
Podkreślono, że parametry ter-
miczne produktów firmy wynoszące
już 0,89 W/(m2K) stanowią przełom
na rynku w zakresie izolacyjności
cieplnej, gwarantując komfort
cieplny i mniejsze rachunki za ogrze-
wanie. 
Oba produkty poddano niezale-

żnemu badaniu współczynnika prze-
nikalności cieplnej w instytucie ba-
dawczym w Czechach. Uzyskane wy-
niki plasują okna z serii Iglo w
czołówce takich produktów pod
względem energooszczędności. 
– Top Builder 2011 to dla nas prestiż
i uznanie. To nagroda przyznana
przez profesjonalistów. Z pewnością
to również bodziec i motywacja do
dalszego dążenia do perfekcji – po-
wiedział Leszek Gierszewski, prezes
Druteksu. 
Statuetką Top Builder wyróżniane są
najlepsze, markowe produkty oraz
innowacyjne i nowoczesne rozwią -
zania zgodne z wymaganiami bu-
downictwa zrównoważonego, za-
pewniające wysoką jakość i

bezpieczeństwo wznoszonych
obiektów budowlanych. 
To kolejna nagroda dla Druteksu za
okna IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic. Nie-
dawno oba produkty uhonorowano
Medalem Europejskim. 
Ponadto w rankingu dziennika
„Rzeczpospolita” przedsiębiorstwo
zostało uznane za najszybciej rozwi-
jającą się firmę.
W tym roku Drutex zdobył też certy-
fikat w konkursie Zielona Marka oraz
otrzymał tytuł Ambasadora Polskiej
Gospodarki i zdobył Diament miesi-
ęcznika „Forbes”. 
Firma znalazła się również wśród
dwudziestu finalistów konkursu
„Dobra Firma”. 
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Wyróżnienia 

Kolejna nagroda dla bytowskiego Druteksu za okna IGLO 5 
i IGLO 5 Classic

Adres Poznańska 1 jest już nieaktu-
alny. Obecnie Pomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego urzęduje
przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. 
Kiedyś w tym budynku znajdowało
sie Pogotowie Ratunkowe. Potem
przez szereg lat stał pusty i niszczał.
Cztery lata temu obiekt przekazał
PARR Pomorski Urząd Marsza-
łkowski. Początkowo agencja chciała
budynek sprzedać, ale bezsku-
tecznie - brakowało chętnych. W ta-
kiej sytuacji PARR postanowiła, że
przystosuje obiekt do własnych po-
trzeb. 
Kapitalny remont trwał ponad rok.
Wymieniono wszystkie instalacje,
naprawiono dach, przebudowano
pomieszczenia. Oprócz pokoi biuro-

wych powstały m.in. dwie sale kon-
ferencyjno-szkoleniowe. Budynek
jest również dostępny dla osób nie-
pełnosprawnych. Łączny koszt re-
montu wyniósł blisko 2 miliony 
złotych. 

Oprócz PARR w budynku przy ul. 
Obrońców Wybrzeża znalazły 
również siedzibę biura Regional-
nego Ośrodka Funduszu Społecz-
nego. 
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Słupsk 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego urzęduje już  
w nowej siedzibie

Nowa siedziba PARR w Słupsku. Fot. Kamil Nagórek 


