
Gdańsk, dnia 31.01.203.8 r.

Rada Osiedla Przymorze,,Piastowska" przy A0-2
Rada Osiedla im. "Dąbrowszczaków" przy A0-4
przY

Powszech n ej Spółd zie l n i M ieszka n iowej,, P RZYM ORZE"
ul. Czarny Dwór 12
80-505 Gdańsk

Wojewoda Pomorski
Pan Dariusz Drelich

Pomorski Urząd Woiewódzki w Gdańsku
ul. OkopoważU27

80-810 Gdańsk

Nawiązując do złożonego, przez Rady Osledli Przymorze ,,Śląska", ,,Piastowska"
"Jagiellonów" i "Dąbrowszczaków" przv Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej

,,PRZYMORZE", pisma z dnia LŁ.!?.żOL7 r., wyrażającego brak akceptacji zmiany nazwy ul.

Dąbrowszczaków na ul. Lecha Kaczyńskiego, przesyłamy 70 stron/list zwierających 951
podpisów osób, nie wyrażających zgody na zmianę nazwy ul. Dąbrowszczaków na ul. lecha
Kaczyńskiego. Podpisy zostały zebrane z inicjatywy mieszkańców ul. Dąbrowszczaków.

Mieszkańcy ul. Dąbrowszczaków oraz Osiedla Przymorze, nie akceptują zmiany
nazwy przedmiotowej ulicy, uzasadniając to historią osiedla, w którym to, nazwa ulicy
Dąbrowszczaków zakorzeniona jest od sześćdziesięciu lat. Ponad to, mieszkańcy osiedla, w
zdecydowanej większości, zaniepokojeni są zaproponowaną zmianą nazwy uliry na ul. Lecha

Kaczyńskiego, ponieważ wpisuje się ona w obecną narrację polityczną, tym samym
pogłę biając istn i ejące podziały społecze ństwa.

Będąc przedstawicielami mieszkańców osiedla Przymorze w tym, mieszkańców
ul. Dąbrowszczaków daliśmy temu wyraz w piśmie z dnia 29.a6.żaL7 r. w którym to, w
imieniu mieszkańców, prosiliśmy o zachowanie nazwy/ a w przypadku braku możliwości
uznania głosu mieszkańców, zmianę nazwy na ulicę Biały Dwór,

Uszanowanie głosu mieszkańców, którzy zaczynali swoje życie na osiedlu
Przymorze w roku 1959, którzy budowali to osiedle, którzy dbali o zieleń i piękno tego
miejsca i w końcu, którzy całe swoje życie związali, z tą ulicą, bo dla wielu z nich rotacja i

zmiana miejsca zamieszkania, nigdy nie wchodziła w rachubę, jest wręcz obowiązkiem
organu administracji państwowej.

Reprezentując mieszkańców osiedla
Dąbrowszczaków, przesyłamy ztożone podpisy na
problemem i uszanowanie głosu mieszkańców.

Przymorze w tym, mieszkańców ul.
listach, z prośbą o pochylenie się nad

Z poważaniem

załaczniki:
70 stronllist (95], podpisów)- oryginał
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Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Gdańska

pan paweł Adamowicz
ul. Nowe Ogrody 8112; 80-803 Gdańsk
Załaczniki: 70 stron/list (951 podpisów} - kopia

2. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pan Bogdan Oleszek
Wały Jagiellońskie 1; 80-853 Gdańsk
Załaczniki: 70 stron/list {951 podpisów)- kopia

lnstytut Pamięci Narodowej
al. Grunwaldzka 216;80-266 Gdańsk

Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie
ul. Jagiellońska 5; 8aą7l Gdańsk

Stowarzyszen ie Lepszy Gdańsk
ul. Ludwika Beethoven a L54; 80-17t Gdańsk

Zarząd Spółdzieln i PSM,, Przym orze"
ul. Czarny Dwór 12;80-505 Gdańsk
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