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Port lotniczy – dobre perspektywy
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„Plan intensyfikacji przewozów pasa?erskich z Portu Lotniczego Zielona Góra /
Babimost” – to dokument oparty o szerokie badania opinii publicznej i analiz? rynku
lotniczego, przygotowany na zlecenie Urz?du Marsza?kowskiego rzez firm?
consultingow?. - Dobrze zrobili?my, ?e postawili?my na rozwój portu lotniczego, bo takie
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jest oczekiwanie mieszka?ców – mówi?a marsza?ek El?bieta Anna Polak na konferencji
prasowej podsumowuj?cej opracowanie.

Z badan socjologicznych przeprowadzonych przy okazji opracowania wynika, ?e mieszka?cy
oczekuj?, ?e port lotniczy ma by? blisko, a obs?uga ma by? szybka i funkcjonalna. Tym kieruj?
si? pasa?erowie przy wyborze portu lotniczego. Koszty maj? pewne znaczenie, ale nie
decyduj?ce. - Nasz port lotniczy nie nale?y wprawdzie do luksusowych, ale na pewno jest
funkcjonalny. Musimy zadba? jeszcze o to, by dojazd do lotniska by? szybszy i wygodniejszy.
Niekoniecznie musi to by? port luksusowy – stwierdzi?a marsza?ek. - Osobi?cie by?am
przekonana, ?e mieszka?cy naszego regionu najcz??ciej spo?ród portów lotniczych wybieraj?
Berlin, ale okaza?o si?, ?e najcz??ciej wybieraj? Pozna?. Co wa?ne, 66 proc. firm z Lubuskiego
korzysta?o z naszego portu lotniczego Zielona Góra/Babimost, a 69 proc. chce korzysta?. Czyli
rozwijamy si?.

Je?li chodzi o kierunki potencjalnych lotów z Babimostu, to najcz??ciej wymieniane przez
mieszka?ców w trakcie bada? by?y: Wlk. Brytania, Hiszpania, Niemcy i W?ochy. Natomiast
spo?ród kierunków w Polsce najcz??ciej pojawia?y si? Warszawa, Kraków, Pozna?, Gda?sk. –
Cz??ciowo to ju? przerabiali?my, bo mieli?my wakacyjne kursy do Krakowa i Gda?ska, niestety
okaza?y si? nieudane, wi?c chyba jeszcze nie jest na to pora – stwierdzi?a marsza?ek.

63 proc. badanych mieszka?ców popiera rozwój portu lotniczego w Babimo?cie, a 70 proc.
mieszka?ców nie widzi ?adnych zagro?e? dla rozwoju turystyki w Lubuskiem, co jest po?rednio
warunkiem rozwoju transportu lotniczego. – Jeste?my rozpoznawalni jako region o ogromnych
walorach naturalnych, przyrodniczych, mamy ju? mark? regionu winiarskiego. Zw?aszcza
Brytyjczykom, pytanym podczas bada?, kojarzymy si? z regionem przyrodniczym. 55 proc. gmin
lubuskich podkre?la, ?e rozwój portu lotniczego pozytywnie wp?ywa na rozwój ich gmin –
doda?a marsza?ek.

Co najbardziej ceni? pasa?erowie – mówi marsza?ek El?bieta Anna Polak:

 

{audio url="http://lubuskie.pl/uploads/pliki/mp3/2018/180214lotnisko/D2-lotnisko1.mp3"}

Jacek Plis, ekspert ds. lotniskowych przypomnia?, ?e w ub. roku powróci? do Babimostu na
sta?e narodowy przewo?nik, czyli LOT. – To kotwica i gwarant tego, ?e lotnisko ma
rozpoznawaln? ofert?. Przy po?o?eniu Lubuskiego mi?dzy Poznaniem, Berlinem, Szczecinem i
Wroc?awiem trzeba znale?? w?asn? drog?. To, co Lubuskie ma najlepsze. To jest turystyka,
czyli ga??? gospodarki, która jest skazana na sukces. Trzeba to tylko odpowiednio sprzeda? –
mówi? Jacek Plis. – Chodzi o przekonanie przewo?ników nisko-kosztowych, by umie?cili
Zielon? Gór? w siatce swoich po??cze?. Je?li ta ?cie?ka rozwoju oka?e si? sukcesem, to w
perspektywie 5 lat osi?gni?cie liczby 600 tys. pasa?erów nie jest ?adn? abstrakcj?.

Jacek Plis oszacowa?, ?e jesieni? br. zostan? og?oszone pierwsze kierunki rejsów
przewo?ników nisko-kosztowych z portu lotniczego Zielona Góra / Babimost, a uruchomienie
tych przewozów oceni? na po?ow? przysz?ego roku.
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Prezentacja z wynikami bada? – tutaj
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