Szanowni Państwo,
jestem zaszczycony, że zechcieli Państwo wziąć udział w spotkaniu ze mną w ramach cyklu
„Lepiej w dzielnicy”. Nasza dzisiejsza rozmowa o Brzeźnie to dowód, że gdańszczanie chcą
brać sprawy w swoje ręce, że chcemy wspólnie dyskutować o tym, jak powinno zmieniać
się nasze miasto. Z całego serca Państwu za to dziękuję.
Latem, przygotowując się do wyborów samorządowych, w których ubiegam się o urząd
prezydenta Gdańska, odwiedziłem wszystkie gdańskie dzielnice. W Brzeźnie spotkałem się
wówczas ze szczególnie życzliwym przyjęciem, za co jestem Państwu niezwykle wdzięczny.
Rozmawialiśmy długo o tym, że obawiają się Państwo zaburzenia kameralnego charakteru
dzielnicy przez wieżowce, które zupełnie do Brzeźna nie pasują. Wielu z Państwa podnosiło
problem miejsc parkingowych i przypominało skandaliczne praktyki polegające na
pobieraniu opłat za parkowanie przez prywatne firmy. Wielokrotnie słyszałem, że
mieszkańcy Brzeźna potrzebują lepszej komunikacji miejskiej, małej infrastruktury, a także
powszechnego dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych.
W trakcie letnich spotkań z Państwem obiecywałem, że sprawy, którymi żyją mieszkańcy
Brzeźna, znajdą się w moim programie wyborczym. Dotrzymuję tej obietnicy i prezentuję
dziś Państwu najważniejsze elementy programu dla Brzeźna. Oto one:


BASEN DLA BRZEŹNA
Wybudujemy basen przy ul. Krasickiego. Będzie to obiekt miejski, dostępny dla
wszystkich mieszkańców dzielnicy.



ZIELONE PŁUCA BRZEŹNA
Powiększymy park Reagana o tereny dawnych ogródków działkowych przy
ul. Hallera. Zatrzymamy wycinkę drzew w pasie nadmorskim.



ATRAKCYJNE BRZEŹNO
Odrestaurujemy Dom Zdrojowy, który będzie nową chlubą Brzeźna. Ulicę
Północną zamienimy w deptak, dzięki czemu wzrośnie atrakcyjność turystyczna
dzielnicy. Zwiększymy częstotliwość kursowania sezonowych linii komunikacji
miejskiej na brzeźnieńską plażę.



PARKINGI DLA BRZEŹNA
Utrzymamy bezpłatne miejsca parkingowe dla mieszkańców dzielnicy. Za
parkowanie w dzielnicy zapłacą wyłącznie przyjezdni i turyści.



BRZEŹNO Z HISTORIĄ
Zrewitalizujemy i udostępnimy do zwiedzania brzeźnieńskie bunkry. Powstanie
tam historyczna ścieżka edukacyjna.



KAMERALNE, SPOKOJNE BRZEŹNO
Podejmiemy działania, by powstrzymać intensywną zabudowę mieszkaniową
centrum Brzeźna. Zachowamy kameralny charakter dzielnicy, do którego nie
pasują wieżowce.

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 Brzeźno 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 Państwa sprawy 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 Brzeźna ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.
Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy Brzeźno i sprawimy, że Gdańsk będzie
miastem naszych marzeń.
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