Szanowni Państwo,
to dla mnie wielki zaszczyt, że zechcieli Państwo wziąć udział w spotkaniu ze mną w ramach
cyklu „Lepiej w dzielnicy”. Jest mi miło tym bardziej, że sam jestem mieszkańcem
Śródmieścia. Witam i pozdrawiam więc Państwa jako kandydat na urząd prezydenta,
ale także – jako Wasz sąsiad.
Swoją kampanię wyborczą staram się prowadzić jak najbliżej mieszkańców Gdańska.
Przygotowując się do niej, byłem wraz ze współpracownikami i wolontariuszami
we wszystkich dzielnicach naszego miasta. Latem w Śródmieściu mówili mi Państwo
o swoich problemach, ale i o marzeniach; o tym, jak bardzo lubicie naszą dzielnicę, ale
i o tym, jak wiele potrzeba, by stała się ona znacznie lepszym miejscem do życia dla nas
wszystkich. Wszyscy chcemy czuć się bezpiecznie, a dzisiaj różnie z tym u nas bywa.
Mieszkańcy wielu komunalnych kamienic mieszkają w warunkach urągających ludzkiej
godności. Pokazywaliście mi Państwo zrujnowane klatki schodowe i mieszkania, po których
biegają szczury. To wstrząsające i niedopuszczalne. Mówiliście mi, że nie chcecie dalszego
betonowania dzielnicy, że pragniecie spokoju i zieleni.
W trakcie tych letnich, bardzo ciekawych spotkań z Państwem deklarowałem, że
przedstawię program będący odpowiedzią na problemy Śródmieścia. Oto jego główne
założenia:



LEPSZE MIESZKANIA W ŚRÓDMIEŚCIU
Dokonamy pełnej inwentaryzacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, zadbamy
o godne warunki życia lokatorów. Odnowimy i zagospodarujemy pustostany
znajdujące się w dzielnicy. Nie pozwolimy na wyburzenie zabytkowych kamienic
pod nowe bloki deweloperów.



ZIELONE ŚRÓDMIEŚCIE
Utworzymy Park Biskupia Górka o wielkości ponad 13 hektarów. Zablokujemy
betonowanie kolejnych skwerów, a miejsca postojowe będą wykonywane
z ekologicznej kratki, w 100% przepuszczającej wodę. Dzięki temu Śródmieście
będzie mniej narażone na zalewanie podczas silnych deszczów.



NOWY PARKING DLA ŚRÓDMIEŚCIA
Przy Podwalu Przedmiejskim zbudujemy parking podziemny. Będzie tam można
zaparkować 300 samochodów. Parking będzie przeznaczony dla stałych
mieszkańców Głównego Miasta.



ATRAKCYJNA MOTŁAWA DLA ŚRÓDMIEŚCIA
Uporządkujemy kanał Motławy, w porozumieniu z mieszkańcami
zagospodarujemy jej nabrzeża. Rozwiniemy mariny żeglarskie. Rzeka i jej brzeg
zaczną tętnić życiem!



BEZPIECZNE ŚRÓDMIEŚCIE
Zadbamy o bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy. Podwoimy liczbę patroli
straży miejskiej, która będzie skoncentrowana na pilnowaniu porządku, a nie tylko
wypisywaniu mandatów. Będziemy zabiegać o większą liczbę patroli policji.



AKTYWNE ŚRÓDMIEŚCIE
Przy Zespole Szkół Samochodowych wybudujemy wielofunkcyjny obiekt sportowy
dostępny dla wszystkich mieszkańców. Wzdłuż ul. Toruńskiej poprowadzimy
ścieżkę rowerową. Wesprzemy wodne kluby sportowe, których zawodnicy trenują
na Motławie.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy Gdańska zasługują na to, by nasze ukochane miasto rozwijało się szybciej.
Zasługujemy na to, by gdański samorząd troszczył się o wszystkich mieszkańców,
niezależnie od tego, w której dzielnicy mieszkają. Zasługujemy też na to, by przedstawiciele
samorządu traktowali swoją pracę jak misję, służbę, a co za tym idzie – wypełniali
otrzymany od Państwa mandat sumiennie i uczciwie. Zdecydowana większość gdańszczan
nie ma wątpliwości, że aby tak się stało, potrzebna jest w Gdańsku zmiana. Zmiana ta może
nastąpić już tej jesieni. Zbliżające się wybory samorządowe dają pierwszą od bardzo dawna
szansę na to, by do tej wyczekiwanej zmiany wreszcie doprowadzić.
Dlatego przede wszystkim bardzo Państwa proszę o udział w wyborach samorządowych.
W takich wyborach znaczenie ma dosłownie każdy głos, każdy głos może więc zdecydować
o tym, że nasza dzielnica stanie się lepszym miejscem do życia. Proszę też Państwa, byście
w wyborach do Rady Miasta głosowali na kandydatów Zjednoczonej Prawicy. Ich obecność
w Radzie Miasta zagwarantuje, iż sprawy Śródmieścia nigdy nie będą w tej Radzie
lekceważone.
Proszę, by rozważyli Państwo możliwość zagłosowania na mnie w wyborach na prezydenta
miasta. Daję słowo honoru, że nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei i zrealizuję
program, z którym idę do wyborów. Będę też bardzo wdzięczny, jeśli zechcą Państwo
rozmawiać o naszych propozycjach dla Śródmieścia ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi,
sąsiadami. Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy naszą dzielnicę i sprawimy,
że Gdańsk będzie miastem naszych marzeń.
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