SAMORZÑDOWIEC SUKCESU

Prezydent na europejskà skal´
Pawe∏ Adamowicz przez wiele lat radny, dziÊ prezydent Gdaƒska trzeciej
kadencji. Samorzàdowiec, który buduje silne miasto. Nie stroni od trudnych
spraw, zawsze konsekwentny w dzia∏aniu, osiàga liczne sukcesy.
Na fotelu prezydenta Gdaƒska zasiad∏ po raz pierwszy prawie 10 lat
temu. O jego wyborze zadecydowa∏a
wówczas rada miasta. W listopadzie
2002 roku, tym razem w wyniku wyborów bezpoÊrednich, po raz kolejny objà∏ najwa˝niejszà funkcj´
w mieÊcie, a w 2006 roku, ju˝
w pierwszej turze uzyska∏ przesz∏o
60-proc. poparcie. Jak sam przyznaje, jego ˝yciowa przygoda z samorzàdem rozpocz´∏a si´ jednak na
d∏ugo przed tymi wydarzeniami.
– W 1989 roku, za namowà starszych kolegów, zosta∏em szkoleniowcem w dziedzinie samorzàdu
terytorialnego – mówi Pawe∏ Adamowicz. – Na poczàtku moja wiedza
by∏a doÊç skromna, wi´c po nocach
studiowa∏em wszystko, co by∏o dost´pne w gdaƒskich bibliotekach na
ten temat. I tak, przez ponad pó∏ roku jeêdzi∏em z kagankiem wiedzy
samorzàdowej do najmniejszych nawet gmin w województwie. Noce
nad ksià˝kami, a potem godziny
w pociàgach – wspomina.

Odpowiedziany prezydent
Pawe∏ Adamowicz bardzo szybko
przekona∏ si´, ˝e ci´˝ka praca pop∏aca. W 1990 roku odby∏y si´ w Polsce
pierwsze wolne, demokratyczne wybory do rad gmin. Adamowicz kandydowa∏ z trzeciego miejsca na liÊcie, zdoby∏ przesz∏o 2000 g∏osów
i w ten sposób w wieku 25 lat zosta∏
radnym. Kolejnym, wa˝nym etapem
w jego karierze by∏a praca w Sejmiku
Samorzàdowym
Województwa
Gdaƒskiego. Jednym z wielu jego
obowiàzków, ale i osiàgni´ç, by∏
udzia∏ w tworzeniu statutu miasta
oraz regulaminu obrad rady. Wkrótce wybrano Adamowicza na zast´p-

c´ przewodniczàcego Sejmiku i dodatkowo powierzono organizacj´ zupe∏nie nowej instytucji – Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego przy
Sejmiku. W 1994 roku powtórnie zosta∏ radnym, a rada miasta wybra∏a
go na swojego przewodniczàcego.
Kiedy Pawe∏ Adamowicz po raz
pierwszy obejmowa∏ funkcj´ prezydenta Gdaƒska, miasto obchodzi∏o
tysiàclecie swojego istnienia.
– Czu∏em ci´˝ar odpowiedzialnoÊci,
który na mnie spoczà∏. Zdawa∏em sobie spraw´, jakie sà oczekiwania
mieszkaƒców – wspomina prezydent.

Propaguje tradycje
dawnego Gdaƒska
To, co najbardziej satysfakcjonuje
prezydenta Adamowicza w jego pracy, to zadowolenie gdaƒszczan, którzy doceniajà to, jak zmienia si´ ich
miasto. Budowa spo∏eczeƒstwa obywatelskiego oraz tworzenie gdaƒskiej to˝samoÊci przez zakorzenienie wspó∏czesnych mieszkaƒców
w tradycji dawnego Gdaƒska to osobiste sukcesy prezydenta. Pawe∏
Adamowicz nie narzeka na brak satysfakcji z podejmowanych dzia∏aƒ.
– PrzyjemnoÊç sprawia mi budowa
wÊród gdaƒszczan ÊwiadomoÊci wyjàtkowoÊci naszego miasta, cieszy
realizacja pomys∏u odbudowy klimatu G∏ównego i Starego Miasta, renowacja kamieniczek i odbudowa tego,
czego nie przywrócono miastu po
1945 roku – mówi.
Jego sukcesy dumnie komentujà
równie˝ wspó∏pracownicy.
– Promocja Gdaƒska, którà skutecznie realizuje prezydent procentuje. Ostatnie kilka lat to dobry czas
dla miasta i dobre perspektywy na
przysz∏oÊç – mówi zast´pca prezy-

Personalia
Od przesz∏o 18 lat zwiàzany z samorzàdem. Od trzech kadencji na
stanowisku prezydenta Gdaƒska. Samorzàdowiec, który wie jak
sprawnie zarzàdzaç pó∏milionowym miastem. Inicjator budowy
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i jego aktywizacji.
Wykszta∏cenie: Prawnik po Uniwersytecie Gdaƒskim . Tu˝ po stu diach, w 1990 roku rozpoczà∏ prac´ na Uniwersytecie Gdaƒskim
na stanowisku prorektora do spraw studenckich. Wiek: 43 lata
Rodzina: ˚ona Magdalena - doktor prawa, pracownik naukowy
UG, córka Antonina Jestem samorzàdowcem od:1990 roku Jestem prezydentem od: 1998 roku Wynik w ostatnich wyborach:
60,87% (I tura)

Pawe∏ Adamowicz

denta ds. polityki przestrzennej,
Wies∏aw Bielawski.

Podejmuje wyzwania
DziÊ g∏ównymi wyzwaniami dla
miasta jest budowa Europejskiego
Centrum SolidarnoÊci i organizacja
Mistrzostw Euro 2012.
– Oba te zadania zawierajà w sobie
wiele cz´Êci sk∏adowych i nie chcia∏bym ich tutaj wyliczaç. Powiem tylko, ˝e oko∏o roku 2012 niewielu b´dzie ludzi w Europie i na Êwiecie,
którzy nie s∏yszeliby o Gdaƒsku i nie
chcieliby go odwiedziç – zapewnia
Pawe∏ Adamowicz.
Jednà z najwa˝niejszych zasad,
którymi kieruje si´ prezydent w wype∏nianiu swoich obowiàzków jest
podejmowanie decyzji w oparciu
o opinie fachowców.
– Im wi´cej opinii, tym wi´ksza
pewnoÊç, ˝e decyzja b´dzie podj´ta
z korzyÊcià dla tych, dla których pracujemy.
Pawe∏ Adamowicz wie, ˝e samorzàdowiec, któremu zale˝y na spo∏ecznym interesie nie mo˝e obawiaç
si´ trudnych spraw.
– One cz´sto pojawiajà si´ na obywatelskich spotkaniach. Niektóre
mo˝na rozwiàzaç „od r´ki”, inne
wymagajà zaplanowania i uj´cia, np.
w bud˝ecie, ale ˝adna ze spraw nie
pozostaje w zawieszeniu – mówi
Adamowicz.
– Gdybym mia∏ w skrócie okreÊliç
charakter obecnej polityki miejskiej
prowadzonej przez prezydenta naszego miasta ujà∏bym to w s∏owach:
„Nec temere, nec timide” [Bez strachu, ale z rozwagà – przyp. red] –
dodaje Wies∏aw Bielawski.

Na koncie ma liczne sukcesy
W 2003 roku prezydent Gdaƒska
zosta∏ odznaczony Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi.
– Ceni´ sobie to wyró˝nienie, ale
najbardziej jestem dumny z wyró˝nienia przyznanego mi przez Ojca
Âwi´tego – Z∏otego Krzy˝a Pro Ecclesia et Pontifice. Âwie˝o nadanym
Adamowiczowi wyró˝nieniem jest
zaszczytny tytu∏ Europejczyka Roku
2007 w kategorii: „Gospodarz gminy, miasta, regionu”.
Osiàgni´cia prezydenta ∏atwo wylicza równie˝ wiceprzewodniczàca rady miasta, Agnieszka Pomaska

wskazujàc równoczeÊnie sprawy dopiero oczekujàce na swój fina∏.
– Ostatnie lata by∏y dobre dla
Gdaƒska, chocia˝ nie wszystkie problemy zosta∏y rozwiàzane. Gdaƒsk
nadal ma k∏opot z niewystarczajàcà
liczbà mieszkaƒ komunalnych,
a szybko wzrastajàca liczba prywatnych budynków w po∏udniowej cz´Êci miasta nie idzie w parze z rozbudowà infrastruktury. W corocznych
bud˝etach oraz w aktualizowanych
Wieloletnich Planach Inwestycyjnych widaç mocno proinwestycyjny
charakter prowadzonej polityki. Prezydent ma nieco u∏atwione zadanie,
gdy˝ zdecydowana wi´kszoÊç w radzie miasta to radni Platformy Obywatelskiej. Nie oznacza to jednak,
˝e pomys∏y prezydenta akceptowane
sà bez ˝adnych dyskusji – komentuje Agnieszka Pomaska.

W gronie najbli˝szych
Mimo licznych obowiàzków prezydent Gdaƒska stara si´ sp´dzaç
z bliskimi jak najwi´cej czasu.
– Codziennie rano odprowadzam
Tosi´ [Antonina – córka Paw∏a Adamowicza – przyp. red.] do przedszkola i dà˝´ do tego, aby przynajmniej cz´Êç sobót mieç wolne od
obowiàzków prezydenckich.
Czasami jest to wyjàtkowo trudne
zadania, bo on, jak rzadko kto, fascynuje si´ Gdaƒskiem.
- Wiem, ˝e zabrzmi to banalnie, ale
moim prawdziwym hobby jest moje
miasto. Poza tym jestem zapalonym
numizmatykiem i mog´ pochwaliç
si´ ca∏kiem pokaênym zbiorem monet. Sà jeszcze dwie pasje – narty
i rower. Niestety, ze wzgl´dna na deficyt wolnego czasu sà one bardziej
w sferze potrzeb ni˝ wykorzystania.
Karolina Felner
k.felner@2eurosys.pl
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