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Imię i nazwisko: Karol Nawrocki
Wiek: 32 lata
Wykształcenie: wyższe, dr
Ulica: Goszczyńskiego/Zakopiańska
Kandydat popierany przez: EX Siedlce Gdańsk, Fundacja „Świat Wrażliwy”, Towarzystwo
Przyjaciół Sportu (TPS), Stowarzyszenia „Dla Siedlec”.
Numer na liście: 13
Drodzy Państwo,
Nazywam się Karol Nawrocki, urodziłem się w Gdańsku w 1983 r., a od 25 lat mieszkam wśród
Was, na gdańskich Siedlcach. Od 2002 r. jestem zawodnikiem drużyny piłkarskiej EX SIEDLCE
GDAŃSK, a także założycielem Sekcji Sportów Walki EX. Należę ponadto do Towarzystwa
Przyjaciół Sportu (TPS), Stowarzyszenia „Dla Siedlec” oraz Fundacji „Świat Wrażliwy”. Z
zawodu jestem historykiem, doktorem nauk humanistycznych i pracownikiem Instytutu Pamięci
Narodowej. Mam żonę Martę oraz dwóch synów – Daniela i Antka.
Ponad cztery lata temu, w lutym 2011 r., wspólnie zbieraliśmy podpisy pod petycją o powołanie
Rady Dzielnicy Gdańsk-Siedlce. Akcja społeczna, której byłem jednym z inicjatorów, zakończyła
się sukcesem. W maju 2011 r. odbyły się pierwsze w historii Siedlec wybory do lokalnego
samorządu. Dzięki Państwa poparciu uzyskałem w nich doskonały wynik, wśród 30 kandydatów
ustępując jedynie mojemu przyjacielowi Jarosławowi Bujakowi. Zaufanie, jakim mnie Państwo
obdarzyli, sprawiło, że zostałem wybrany na przewodniczącego Rady Dzielnicy Siedlce. Ze
swoich obowiązków wywiązywałem się najlepiej jak umiałem. Przez cztery lata poprowadziłem
wszystkie 33 sesje Rady. Podczas nich zapadło wiele decyzji dotyczących naszej dzielnicy, w
tym m.in. zrealizowano plany małej architektury (kosze na śmieci, ławki), zatwierdzono plany
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zagospodarowania przestrzennego czy podjęto decyzje finansowo-organizacyjne, wpływające
na wizerunek naszej dzielnicy. Mimo wielu obiektywnych trudności powstanie Rady sprawiło, że
każdego roku mogliśmy zainwestować w rozwój dzielnicy około 60 tys. zł. Poza przyjemnym
obowiązkiem reprezentowania mieszkańców i Rady oraz prowadzenia sesji lokalnego
samorządu realizowałem także inne bliskie mi projekty i przedsięwzięcia. Zapoczątkowałem w
naszej dzielnicy bezpłatne lekcje boksu dla wszystkich mieszkańców, współorganizowałem
turnieje piłkarskie o Puchar Rady Dzielnicy czy darmowe porady prawne. Byłem także
współinicjatorem
i współorganizatorem m.in. wykładów i prelekcji historycznych, projektu „Zrozumieć Sierpień”,
Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska oraz siedleckiej Parady Niepodległości z okazji święta
11 listopada. Udanie interweniowałem m.in. w sprawach przebudowy ronda
Zakopiańska/Wyczółkowskiego, miejsc parkingowych Kartuska/ Zakopiańska/Bema, czy
konieczności stworzenia miejsca rekreacji sportowej w Parku Bema.

Dotrzymanie wyborczych obietnic w pierwszej kadencji udało się. Bogatszy w doświadczenie, o
cztery lata starszy i równie zdeterminowany jak w roku 2011 gwarantuję Państwu godne
reprezentowanie Waszego interesu w Radzie Dzielnicy oraz w mieście Gdańsku. W kadencji
2015-2019 zamierzam kontynuować swoje inicjatywy kulturalne, sportowe i infrastrukturalne.
Powrócę także do koordynowania darmowych porad prawnych na Siedlcach. Otwieram się
ponadto na Państwa sugestie dotyczące naszej dzielnicy.
Karol Nawrocki
Więcej: karolnawrocki.pl
Tel. 514-028-533.

2/2

