
INWESTYCJE BLISKO MIESZKAŃCÓW
WYBÓR Z OSTATNICH LAT

94 place zabaw
100 boisk wybudowanych przy szkołach
Baseny: Chełm, Kokoszki, Osowa, Orunia, Stogi
Budowa 40 siłowni na świeżym powietrzu 
Budowa al. Václava Havla
Budowa hali wielofunkcyjnej na granicy Sopotu i Gdyni
Budowa ponad 20 zbiorników retencyjnych, 7 nowych przepompowni
kanalizacji deszczowej
Budowa ponad 690 km dróg rowerowych
Centrum Hewelianum i zagospodarowanie terenów zielonych Góry Gradowej
Dokończenie Trasy W-Z od ul. Łostowickiej do obwodnicy
Europejskie Centrum Solidarności
Gdańska Hala Floretu
Gdański Teatr Szekspirowski
Kładka na Ołowiankę
Kompleksowa wymiana taboru autobusowego (100% niskopodłogowy)
i tramwajowego (85% niskopodłogowy)
Most wantowy nad Martwą Wisłą
Most zwodzony na Wyspę Sobieszewską
Nowa Bulońska z linią tramwajową
Nowe przedszkola przy ulicach: Dulina, Nieborowskiej, Człuchowskiej, Dąbka, 
Damroki, Kolorowej, Lawendowe Wzgórze
Nowe szkoły: przy ulicach Stolema, Człuchowskiej i Azaliowej, szkoła metropoli-
talna w Kowalach i szkoła przy ul. Jabłoniowej (początek budowy – 2017)
Nowe żłobki przy ulicach: Królewskie Wzgórze, Rogalińskiej, Olsztyńskiej, 
Kolorowej
Odnowienie Twierdzy Wisłoujście
Park Reagana
Pawilon dla lwów w gdańskim zoo
Pawilon dla żyraf w gdańskim zoo
Poprawa jakości mieszkań komunalnych dzięki regularnie prowadzonym 
remontom lokali, tylko w latach 2017–2018 wyremontowaliśmy ok. 600 mieszkań
Powiększenie miejskich zasobów o 6042 mieszkania komunalne 
Program Jaśniejszy Gdańsk – oświetlenie wszystkich zamieszkanych ulic
do 2025 roku
Program modernizacji chodników – trwająca od 2014 roku sukcesywna popra-
wa ich stanu
Remont Kanału Raduni
Rewaloryzacja parku Oruńskiego 
Rewitalizacja w Nowym Porcie, Dolnym Mieście, we Wrzeszczu i Letnicy
Rozbudowa lotniska o nowe terminale
Rozbudowa portu morskiego
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Siedziba Międzynarodowych Targów Gdańskich AMBER EXPO
Stadion piłkarski w Letnicy
Trasa Słowackiego
Trasa Sucharskiego
Trasa tramwajowa na Chełm
Trasa tramwajowa na Łostowice
Tunel pod Martwą Wisłą

Nazywam się Paweł Adamowicz, mam zaszczyt być prezydentem mojego 
ukochanego Gdańska, miasta wolności i solidarności.  
Urodziłem się w Gdańsku. Moi rodzice Teresa i Ryszard wywodzą się z Wileńsz-
czyzny, skąd rodzina została przesiedlona do Gdańska w 1946 roku. Pokochali 
swoje nowe miasto, angażując się w jego życie, uczestniczyli m.in. w odbudo-
wie bliskiego nam kościoła św. Katarzyny. 
Tutaj uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater. Następnie 
uczyłem się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, wtedy 
włączyłem się w konspirację solidarnościową. Byłem kolporterem prasy                      
i wydawnictw podziemnych, współwydawcą i drukarzem podziemnego 
uczniowskiego pisma „Jedynka”. 
Pracowałem fizycznie w spółdzielni Techno-Service i jako stróż nocny w Gdań-
skim Towarzystwie Naukowym (1985–1990). 
Studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
(1984–1989). W tym czasie byłem m.in. współwydawcą i drukarzem podziem-
nego pisma studentów „ABC”. W maju 1988 roku współorganizowałem strajk 
okupacyjny na uczelni oraz przewodniczyłem studenckiemu komitetowi 
strajkowemu.  
Współorganizowałem m.in. zjazdy Kongresu Liberałów i spotkania Gdańskiego 
Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego.  
Po studiach rozpocząłem pracę na uczelni jako asystent, po czym byłem 
prorektorem UG ds. studenckich (1990–1993).  
Odbyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdań-
sku, zakończoną zdanym egzaminem (1993–1996). 
Po raz pierwszy zostałem radnym z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidar-
ność”. Wtedy też zostałem delegatem miasta Gdańska do Sejmiku Wojewódz-
twa Gdańskiego oraz pierwszym przewodniczącym nowo powołanego Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego.  
W 1998 roku Rada Miasta powierzyła mi stanowisko prezydenta miasta. 
Uzyskałem mandat w 2002 roku – w pierwszych w historii wyborach bezpo-
średnich na stanowisko prezydenta miasta. Gdańszczanki i gdańszczanie 
obdarzali mnie zaufaniem także w kolejnych wyborach w latach: 2006, 2010             
i 2014 (61,25% w II turze: 77 034 głosy poparcia). 
Byłem współzałożycielem Platformy Obywatelskiej (2002). 
Prezydenci największych polskich miast wybrali mnie na prezesa Zarządu Unii 
Metropolii Polskich (2007–2015). 
Mam wspaniałą rodzinę – żonę Magdalenę, która jest doktorem prawa i pracu-
je jako adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, i dwie 
wspaniałe córki – Antoninę i Teresę.

Z rodziną, od lewej: Antonina, żona Magdalena i Teresa / Fot. P. Połoczański


