Gdańsk, 25.08.2016

Fragment
programu
"Rozmowa
Kontrolowana"
wyemitowanego na antenie Radia Gdańsk 25 sierpnia 2016 roku
w godzinach 8:16 - 8:34. Poniżej ujęty został fragment rozmowy od
jej trwania od jedenastej (10:10) do szesnastej minuty (15:19).
Rozmowa Redaktor Agnieszki Michałjow z Prezydentem Miasta
Gdańska Pawłem Adamowiczem została spisana
i
zaprezentowana poniżej w oparciu o materiał upubliczniony na
stronie Radia Gdańsk pod adresem:
http://radiogdansk.pl/index.php/wiadomosci/item/48922-kiedy-wgdansku-przestanie-smierdziec-pawel-adamowicz-poczekamy-do2018-roku.html
Wszelkie ew. uwagi i zapytania prosimy kierować na adres strony
https://www.facebook.com/NIEdlaparkingowwBrzeznie/
lub na adres mailowy: NIEdlaparkingowwbrzeznie@gmail.com.

ZAPIS ROZMOWY OD 10:10 do 15:19

AGNIESZKA MICHAJŁOW: Wojewoda twierdzi, że strefa parkowania, szczególnie
w Brzeźnie, właściwe nie strefa parkowania, tylko te parkingi, które zostały oddane,
wydzierżawione firmie, to jest działanie nielegalne. Podobnie mówił tutaj kilka
tygodni temu Prokurator Regionalny. To co, oni nie mają racji, skoro się upieracie, że
to wszystko jest w porządku i lege artis?
PAWEŁ
ADAMOWICZ: Po pierwsze, podobne rozwiązania, przypomnijmy
radiosłuchaczom, tu chodzi o uczynienie, wykorzystanie pasów drogowych w drogach
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publicznych na czasowe miejsca parkowania. Celem wprowadzenia tych stref było
wymuszenie rotacji. Czyli by samochody nie stały.
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Ale Wojewoda twierdzi, że to jest nielegalne, to co
zrobiliście. O to pytam dzisiaj. Temat jest znany, ciągle o tym mówimy.
PAWEŁ ADAMOWICZ: Nie, nie jest znany. Dlatego, że by oceniać wprowadzenie
pewnych rozwiązań trzeba poznać cel. Ja jestem zdziwiony, że Pan Wojewoda
Pomorski zorganizował, czy dał się wciągnąć w ustawkę polityczno - medialną. Proszę
sobie wyobrazić.
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Kto, co ustawił?
PAWEŁ ADAMOWICZ: Oczywiście no, Wojewoda ogłasza swoją decyzję w dniu
i w miejscu, kiedy przychodzą, przychodzi grupa protestujących, pojawia się od razu
Narodowa Telewizja Gdańska...
AGNIESZKA MICHAJŁOW: To chyba dobrze, że się pojawiają. Wszystko jest
publicznie.
PAWEŁ ADAMOWICZ: Pojawiają się inne media. Nie, to jest ustawka.
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Ustawka?
PAWEŁ ADAMOWICZ: Nie wiem, czy Pani wie, że w wydziale w Urzędzie
Wojewódzkim, w wydziale prawnym i nadzoru pracuje pan Błażewicz, radny dzielnicy
Brzeźno, kiedyś człowiek Platformy Obywatelskiej, dzisiaj sympatyk Prawa
i Sprawiedliwości, który był autorem owych protestów w Brzeźnie. A więc...
AGNIESZKA MICHAJŁOW: A co to jest? Dowód na to, że legalne jest to co robi
miasto, a ustawka jest żeby udowodnić, że jest nielegalne.
PAWEŁ ADAMOWICZ: Jest urzędnikiem. Ja się dziwię, że redaktorów nie interesował
ten związek personalny między autorem protestów, a autorem przygotowanej decyzji
dla Wojewody.
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Dobrze, ale Panie Prezydencie, a wie Pan czemu ja się
dziwię?
PAWEŁ ADAMOWICZ: To jest czysta polityka, chcę to powiedzieć wyraźnie.
AGNIESZKA MICHAJŁOW : Ja się dziwię, że Pan się tak upiera przy tym płatnym
parkowaniu w Brzeźnie, bo po pierwsze, nie osiągnął Pan efektu, o który Panu
chodziło, tak? Bo te samochody, które teoretycznie miały stanąć tam w tej strefie...
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PAWEŁ ADAMOWICZ: Pani Redaktor, jak Pani może...
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Ale niech mi Pan pozwoli...
PAWEŁ ADAMOWICZ: Jak Pani może mówić o braku efektów, kiedy...
AGNIESZKA MICHAJŁOW Niech mi Pan pozwoli...
PAWEŁ ADAMOWICZ: Pani nie robiła żadnych reportaży w roku ubiegłym, dwa lata
temu, trzy lata temu, kiedy tam panował totalny chaos i bezhołowie.
AGNIESZKA MICHAJŁOW: I teraz kierowcy nie parkują tam, gdzie by Pan chciał tylko
parkują po kolejnych chodnikach, a ma Pan...
PAWEŁ ADAMOWICZ: Na szczęście w Polsce są jeszcze sądy, nie wiadomo, jak długo
będą niezawisłe, ale zapoznajemy się z uzasadnieniem decyzji Wojewody i w ciągu
30 dni możemy złożyć skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
AGNIESZKA MICHAJŁOW: W przyszłym roku ta sama strefa, w tych samych strefach
będzie, na takich samych zasadach?
PAWEŁ ADAMOWICZ: Pani Redaktor, pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni mają
świadomość błędów popełnionych, mają świadomość i te błędy będą poprawione, te
wnioski będą wyciągnięte. Natomiast proszę sobie, chociaż Pani pewnie nie korzysta z
tych plaż, ale proszę nie wmawiajmy radiosłuchaczom takiego kitu, że można
rozwiązać w inny sposób problem, kiedy mamy mniej miejsc parkingowych niż
chętnych do parkowania.
AGNIESZKA MICHAJŁOW: To jest pytanie, jak rozwiązujemy problem.
PAWEŁ ADAMOWICZ: Jak mamy wymusić rotację. Czy, po pierwsze, czy mamy nie
dopuszczać...
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Zgodnie z prawem...
PAWEŁ ADAMOWICZ: Gości spoza Gdańska...
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Zgodnie z prawem, Panie Prezydencie, o tym
rozmawiamy.
PAWEŁ ADAMOWICZ: Nie! Problem polega na tym, że i pan Błażewicz, człowiek
Wojewody...
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Zgodnie z prawem.
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PAWEŁ ADAMOWICZ: ...i aplikant, jeden z aplikantów radcowskich, o znanym
nazwiskiem po ojcu, tudzież pan Wojewoda, on się nigdy się nie zastanawiali jak
ułatwić życie mieszkańcom Brzeźna, Jelitkowa, Wyspy Sobieszewskiej czy Stogów,
kiedy...
AGNIESZKA MICHAJŁOW : Nie, bo od tego faktycznie jest Prezydent.
PAWEŁ ADAMOWICZ: ... kiedy przez dwa miesiące po prostu użytkownicy
samochodów, nie zważając na żadne reguły, wjeżdżają gdzie popadnie, gdzie im się
podoba i po prostu mają to w nosie całe prawo.
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Panie Prezydencie, chodzi o to by rozwiązanie było...
PAWEŁ ADAMOWICZ: Szukajmy rozwiązania
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Po pierwsze przyjazne, a po drugie, bo czasem jest trudno
z tą przyjaznością dla wszystkich, zgodnie z prawem. O tym rozmawiamy.
PAWEŁ ADAMOWICZ: Sprawa jest kontrowersyjna. Np. jest, była podnoszona kwestia
pobierania opłat w sobotę. Proszę sobie wyobrazić, że w Pelplinie,
w
biskupim mieście, w sobotę są pobierane opłaty.
AGNIESZKA MICHAJŁOW: Zgodnie z prawem?
PAWEŁ ADAMOWICZ:
zgodnie z prawem.

Póki Wojewoda nie zwróci uwagę na Pelplin, widocznie

AGNIESZKA MICHAJŁOW: A sugeruje Pan, że nie zwróci uwagi, bo tam burmistrzem
jest Patryk Demski, człowiek z PiS-u, tak?
PAWEŁ ADAMOWICZ: W innych miastach typu Warszawa, Katowice, Kraków,
w innych polskich miastach, na podobnych zasadach organizowane są czasowe
parkingi. Tam Wojewodowie nie reagują. Chcę wyraźnie powiedzieć radiosłuchaczom:
ta troska nie jest troską autentyczną, jest troską czysto polityczną. Koniec, kropka.
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