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LOKALE WYBORCZE: 

 Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Opolska 9 

 Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. Kołobrzeska 49 

 Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Jagiellońska 14 

 Gimnazjum Nr 19 ul. Jagiellońska 5 

 Zespół Kształcenia Podstawowego 

 i Gimnazjalnego Nr 33 ul. Kołobrzeska 75 

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 9  

ul. Dąbrowszczaków 35 

 

Głosujemy tylko na jednego kandydata 

 

Szczegółowy przydział adresów do lokali 

wyborczych znajduje się na obwieszczeniach oraz 

na www.przymorzewielkie.pl 

www.przymorzewielkie.pl 

ROLA I ZADANIA RADY DZIELNICY 

5 czerwca 2016 

W Y B O R Y  D O  R A D Y  
D Z I E L N I C Y   

P R Z Y M O R Z E  W I E L K I E  

Dzielnica poprzez swoją Radę prowadzi gospodarkę 

finansową w ramach budżetu Miasta. W momencie 

powołania Rady Dzielnicy w budżecie miasta 

wyodrębnione zostają środki finansowe na jej 

działalność statutową proporcjonalnie na jednego 

mieszkańca. Wartość środków przyznanych dzielnicy 

zależy od wysokości frekwencji w wyborach do Rady 

Dzielnicy. Aktualnie jest to kwota 4 zł na mieszkańca 

przy najniższym 5% progu frekwencji decydującym 

jednocześnie o ważności wyborów. Aby na Przymorzu 

Wielkim powołano Radę Dzielnicy, w wyborach musi 

wziąć udział przynajmniej 1,5 tyś osób. 

Rada Dzielnicy jest jednostką pomocniczą Rady Miasta 

Gdańska. Pozwala to na dbanie o interesy mieszkańców 

dzielnicy przy podejmowaniu decyzji na wyższym, 

miejskim szczeblu. 

 Podczas dyżurów pełnionych przez radnych, 

mieszkańcy mogą porozmawiać i przedstawiać swoje 

sprawy, 

 W ramach posiadanych kompetencji, Rada rozwiązuje 

zgłoszone problemy, 

 Szczególnie widoczne efekty działań Rady to te, które 

podnoszą jakość życia mieszkańców: poprawa 

bezpieczeństwa, naprawa chodników, oświetlenia, 

montowanie infrastruktury rekreacyjnej, utrzymanie 

zieleni, dodatkowe oznakowanie itp., 

 Rada może organizować imprezy kulturalne  

i sportowe, aktywizujące mieszkańców, zarówno dla 

dzieci, dorosłych oraz seniorów. 

 Rada opiniuje plany zagospodarowania przestrzennego 

przedstawiane przez Biuro Rozwoju Gdańska 

dotyczące dzielnicy, 

 Praca w Radzie Dzielnicy ma charakter społeczny. 

FINANSE DZIELNICY 

 

Aby wybory były ważne i na Przymorzu 

Wielkim powołano Radę Dzielnicy, udział  

w głosowaniu musi wziąć przynajmniej 5% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania, 

czyli ok. 1,5 tys. osób. 



 

K A N D Y D A C I  D O  R A D Y  D Z I E L N I C Y  P R Z Y M O R Z E  W I E L K I E  

ADAM ROZENBERG 
Przedsiębiorca, lat 34, mieszkaniec ul.Olsztyńskiej.  

Zaangażowany w działalność społeczną skupioną wokół 

hokeja, łyżwiarstwa i wrotkarstwa. Organizator akcji 

charytatywnych oraz imprez sportowych. W przeszłości 

Redaktor Naczelny „Magazynu Hokej”. Jako Radny 

Dzielnicy będzie dążył do integracji lokalnej 

społeczności wokół inicjatyw rekreacyjno-sportowych. 

 

KRZYSZTOF SKRZYPSKI 

Pedagog, lat 38, mieszkaniec ul. Jagiellońskiej. 

Inicjator powołania Rady Dzielnicy na Przymorzu 

Wielkim. Współzałożyciel „Partnerstwa Przymorze”. 

Autor trzech zwycięskich projektów w Budżecie 

Obywatelskim w latach 2014 i 2016. Jako Radny 

Dzielnicy będzie nadal działał na rzecz aktywizacji 

mieszkańców w celu poprawy relacji sąsiedzkich oraz 

dbał o rozwój infrastruktury w naszej dzielnicy. 

TERESA RUTKOWSKA 
Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, lat 59,  

mieszkanka ul. Jagiellońskiej. 

W Radzie Dzielnicy chce zająć się sprawami seniorów. 

Planuje zaktywizować tę grupę, tak aby ciekawie 

wypełnić im wolny czas z korzyścią dla zdrowia  

i integracji sąsiedzkiej. 

MIKOŁAJ J AKUB WYSIECKI 

Nauczyciel historii w gimnazjum, lat 30, 

 mieszkaniec ul. Kołobrzeskiej. 

Zaangażowany społecznie od czasu studiów jako 

aktywny członek Parlamentu Studentów UG oraz 

Przewodniczący Samorządu Studentów na Wydziale 

Nauk Społecznych UG. W Radzie Dzielnicy będzie dbał 

o rozwój Przymorza Wielkiego zgodnie z oczekiwaniami 

mieszkańców. Chce podjąć działania integrujące 

pokolenia młodzieży i seniorów. 

ELIZA ROTOCKA –  KAMIŃSKA 

Przedsiębiorca, finansista, lat 41,  

mieszkanka ul. Piastowskiej. 

Z zamiłowania psycholog i socjolog. Wrażliwa 

obserwatorka ludzkich zachowań i relacji z otoczeniem. 

Postanowiła kandydować ponieważ chce mieć wpływ na 

zmiany dokonujące się w naszej dzielnicy.  Jako Radna 

Dzielnicy pragnie aktywizować mieszkańców poprzez 

Budżet Obywatelski oraz dbać o jakość życia w związku 

z budową „Drogi Zielonej”. 

GRZEGORZ PTASZYŃSKI 

Informatyk, lat 44,  mieszkaniec ul. Olsztyńskiej. 

Jeden z inicjatorów powołania Rady Dzielnicy na 

Przymorzu Wielkim. Propagator turystyki i rekreacji 

rowerowej. Twórca i administrator portalu 

www.przymorzewielkie.pl. Jako Radny Dzielnicy chce 

aby mieszkańcy mieli wpływ na to co dzieje się w ich 

otoczeniu. Będzie zabiegał o poprawę bezpieczeństwa  

i jakości infrastruktury w naszej dzielnicy. 

IWONA KLAWIKOWSKA 

Doradca zawodowy, lat 44,  

mieszkanka ul. Rzeczypospolitej. 

Autorka kilku projektów w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. Od ponad roku zaangażowana na rzecz 

utworzenia Rady Dzielnicy na Przymorzu Wielkim. Jako 

Radna Dzielnicy chce wspierać rozwój infrastruktury dla 

mieszkańców oraz poszukiwać współpracy między 

inicjatywami obywatelskimi, działaniami miasta  

i spółdzielni mieszkaniowej. 

ANDRZEJ CHMIELECKI 

Przedsiębiorca, nauczyciel akademicki, menedżer  

i finansista, lat 54, mieszkaniec ul. Dąbrowszczaków. 

Od lat zaangażowany społecznie: początkowo  

w samorządzie studenckim, później jako organizator 

akcji charytatywnych i kulturalnych, aktywista w 

organizacjach pozarządowych. Obecnie Przewodniczący 

Stowarzyszenia „Na Rzecz Gdańszczan”.  Jako Radny 

Dzielnicy będzie zabiegał o utrzymanie atrakcyjności 

rekreacyjnej terenów pasa nadmorskiego wraz z Parkiem 

Reagana w związku z budową „Drogi Zielonej”. 

LESZEK KALINOWSKI 

Geograf, lat 52, mieszkaniec ul. Dąbrowszczaków. 

Przewodnik górski, pilot wycieczek, członek-senior 

Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych  

w Gdańsku. Jako Radny Dzielnicy będzie zajmował się 

szeroko pojętą rekreacją, a w szczególności 

wykorzystaniem istniejących i planowanych obiektów 

sportowo-rekreacyjnych. Chce podejmować działania 

integrujące mieszkańców oraz interesować się racjonalną 

ochroną przyrody. 

PATRYK KLEIN 

Student, lat 19, mieszkaniec ul. Dąbrowszczaków. 

Wolontariusz, aktor-amator, zaangażowany się w pracę  

z dziećmi i młodzieżą. Kandyduje do Rady Dzielnicy, 

żeby reprezentować młodych ludzi, którzy zdążyli 

zwątpić w idee społeczeństwa obywatelskiego. 

JOLANTA FRANKOWSKA 

Ekonomistka, lat 42, mieszkanka ul. Dąbrowszczaków. 

Zaangażowana społecznie jako organizator turystyki 

i rekreacji kajakowej w Stowarzyszeniu Kultury 

Fizycznej „Klub Wodny Żabi Kruk”. Ma na koncie 

publikacje o tematyce turystycznej. Jako Radna 

Dzielnicy będzie interesować się wpływem budowanej 

 w sąsiedztwie pasa nadmorskiego „Drogi Zielonej”  

na jakość życia mieszkańców naszej dzielnicy.  

JULIA BELICKA 

Ekonomistka, lat 19, mieszkanka ul. Kołobrzeskiej. 

Młoda osoba będąca na początku swojej drogi 

zawodowej. Poprzez kandydowanie do Rady Dzielnicy 

chce zaangażować się w budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego. Planuje zadbać o pozytywny wizerunek 

naszej dzielnicy, poprawić bezpieczeństwo mieszkańców 

oraz rozwijać tereny zielone. 

ALICJA PATEJ UK 

Ekonomistka, lat 69,  

mieszkanka ul. Obrońców Wybrzeża. 

Emerytowany urzędnik państwowy Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku. Ławnik w Sądzie 

Wojewódzkim w Gdańsku przez 2 kadencje w latach 

1984-1992. W Radzie Dzielnicy stawia na działania  

w celu poprawy, jakości życia i bezpieczeństwa 

mieszkańców naszej dzielnicy. 

 

MATEUSZ J ANOTA 

Ekonomista, lat 26, mieszkaniec ul. Piastowskiej. 

Autor projektu w Budżecie Obywatelskim 2017.  

W Radzie Dzielnicy będzie zabiegał o poprawę 

infrastruktury z uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych. Chce zabezpieczyć interesy 

mieszkańców w związku z budową „Drogi Zielonej”, 

 a także zorganizować świetlicę społeczną z klubami: 

filmowym i debat publicznych. Będzie dążył do 

efektywnej współpracy z Powszechną Spółdzielnią 

Mieszkaniową „Przymorze”. 

MICHAL CZERMIŃSKI 

Bibliotekarz, ekonomista, lat 51,  

mieszkaniec ul. Obrońców Wybrzeża. 

Od lat zaangażowany społecznie, początkowo  

w Związku Harcerstwa Polskiego, obecnie w Związku 

Harcerstwa Rzeczpospolitej. Pokonał Szlak Św. Jakuba 

(trasa Camino Frances). W Radzie Dzielnicy chce 

aktywizować mieszkańców poprzez działania pro-

ekologiczne. Zwolennik współpracy z przedsiębiorcami  

i Powszechną Spółdzielnią Mieszkaniową "Przymorze". 


