


Szanowni Państwo,

przed nami czas kluczowych decyzji i wyborów dla naszego miasta i regionu. 
21 października zdecydujemy o tym czy Pomorze podąży kierunkiem, o który 
walczyliśmy w Stoczni Gdańskiej w latach 80. Chcemy silnego gospodarczo 
regionu, w którym przemysł stoczniowy może się rozwijać i dawać trwałe 
miejsca pracy. Chcemy systemu edukacji branżowej, która przygotuje 
pomorskich uczniów do płynnego wejścia na rynek pracy i znalezienia dobrze 
płatnej pracy. Udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie działać. Państwo 
Polskie na nowo stało się właścicielem kolebki Solidarności. Stocznia po 
latach traktowania jej jak niechcianego dziecka odradza się na nowo. To na 
niej chcemy zbudować nowy rozwój gospodarczy Pomorza oparty o ideę 
Przemysłu 4.0. Wiemy jak to zrobić.

Nasz region to brama i klucz do rozwoju gospodarczego całej Polski. Samorząd 
wojewódzki musi tworzyć warunki do wykorzystania tego potencjału. 
Potrzebujemy zdecydowanie lepszej współpracy na linii samorząd- uczelnie 
wyższe -gospodarka. Kluczowym projektem w tym zakresie jest stworzenie 
na terenie Stoczni Gdańskiej ośrodka badawczego przy współpracy uczelni 
wyższych i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki takiemu połączeniu 
będziemy w stanie młodym mieszkańcom naszego regionu stworzyć warunki 
do rozwoju i planowania tutaj swojej przyszłości. Rozwój technologiczny 
głównych gałęzi gospodarki Pomorza pozwoli na to by produkowały dla 
wysokomarżowych nisz produkcyjnych. Jedną z nich jest ekologiczna 
energetyka morska, w której możemy stać się jednym ze światowych liderów.

Władza lokalna nie może również zapominać o osobach starszych. Opieka 
nad nimi jest tak samo ważna jak rozwój młodych. Dlatego chcę by samorząd 
województwa wprowadził bezpłatne przejazdy dla seniorów w komunikacji 
zbiorowej, której organizatorem jest samorząd wojewódzki. Chcę również by 
pomorskie szpitale były doinwestowane oraz by była stworzona sieć dziennych 
i całodobowych domów pomocy, gdzie seniorzy będą otoczeni najlepszą  
z możliwych opieką.

Przy planowaniu naszego rozwoju nie możemy zapominać o naszej 
przyszłości, czyli ekologii. Dlatego musimy wypowiedzieć stanowczą wojnę 
smogowi i ograniczać emisję CO2 do atmosfery. Możemy to osiągnąć dzięki 
promocji transportu zbiorowego i inwestycją w bezemisyjne środki transportu 
zbiorowego.

Szanowni Państwo możemy wprowadzić Pomorze na wyższy, lepszy poziom. 
Wszystko jest w naszych rękach. Dlatego 21 października wybierzmy Dobrą 
Zmianę dla Pomorza i wygrajmy nasz region dla jego mieszkańców.

Karol Guzikiewicz



Silna Edukacja
Odbudowa szkolnictwa branżowego w celu 
zapewnienia perspektyw dla pomorskiej 
młodzieży na trwałe i stabilne zatrudnienie.
 
Stworzenie nowoczesnych systemów 
kształcenia opartych o najnowsze technologie, 
programowanie i robotykę, aby przemysł morski 
mógł się rozwijać i aby zlikwidować zapóźnienia 
technologiczne.
 
Zbudowanie trwałej współpracy między 
samorządem województwa, uczelniami 
wyższymi i przemysłem morskim tak, aby 
efektywnie wykorzystywać potencjał drzemiący 
w naszym regionie. 
 
Zwiększenie środków na kształcenie 
pracowników w ramach środków unijnych i Biur 
Usług Rozwojowych, aby zakłady produkcyjne 
na Pomorzu mogły wprowadzać nowe 
technologie i rozwijały się.
 
Utworzenie ośrodka naukowo-szkoleniowego, 
we współpracy Stoczni Gdańskiej i Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pozwalającego 
na podniesienie jakości kształcenia kadr 
i tworzenie nowych technologii.

 
Przemysł
Odbudowa potencjału produkcyjnego 
w sektorze przemysłu stoczniowego opartego 
o nowoczesne technologie, który stworzy 
trwałe, dobrze płatne miejsca pracy. 

Budowa płyt montażowych na wyspie Ostrów 
jako kluczowej infrastruktury dla przemysłu 
stoczniowego, tak aby można było realizować 
zamówienia z wielu różnych sektorów 
gospodarki. 

Zwiększenie możliwości produkcyjnych 
ukierunkowanych na nisze wysokomarżowe, bo 
dzięki temu będziemy generowali zyski, które 
pozwolą na dalszy rozwój. 

Inwestycje w sektorze ekologicznej energetyki 
morskiej, ponieważ możemy stać się liderem na 
skalę światową.  

Rozwój Przemysłu 4.0, bo takie rozwiązania 
sprawdziły się już na świecie. 
 
Wykorzystanie potencjału przemysłu 
stoczniowego do realizacji zamówień dla 
polskiego wojska, dzięki czemu będziemy 
mogli rozwijać naszą gospodarkę i dbać 
o bezpieczeństwo narodowe.

 
Pozyskanie finansowania i rozbudowa Portu 
Gdańsk, by mógł w pełni wykorzystać swój 
potencjał.
 
Reindustrializacja stoczniowa Pomorza we 
współpracy z Pomorską Specjalna Strefą 
Ekonomiczną, tak by tradycje stoczniowe 
połączyć z nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi i skutecznym zarządzaniem.

 
Silni Seniorzy
Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla 
emerytów w komunikacji publicznej, której 
organizatorem jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, tak by zwiększyć 
mobilność i niezależność seniorów. 

Doinwestowanie szpitali finansowanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego i ich lepsza kontrola dla 
zwiększenia dostępności do świadczeń 
medycznych.  

Zwiększenie sieci dziennych i całodobowych 
ośrodków paliatywnej opieki medycznej, 
by zapewnić godną opiekę dla wszystkich 
potrzebujących.

 
Troska o środowisko naturalne
Walka ze smogiem, abyśmy mogli żyć 
w przyjaznym środowisku.
 
Wprowadzenie dopłat do wymiany 
przestarzałych pieców węglowych na piece 
ekologiczne oraz na budowę indywidualnych 
systemów energetycznych opartych 
o fotowoltaikę i systemy solarne.
 
Budowa morskich farm wiatrowych, w celu 
zwiększenia niezależności energetycznej Polski  
i zmniejszenia zanieczyszczenia.

Niskoemisyjna komunikacja publiczna, tak by 
w naszych miastach można było oddychać 
czystym powietrzem.


