Szanowni Państwo,
jestem zaszczycony, że zechcieli Państwo wziąć udział w spotkaniu ze mną w ramach cyklu
„Lepiej w dzielnicy”. Nasza dzisiejsza rozmowa o Nowym Porcie jest dla mnie niezwykle
cennym doświadczeniem. Jest ona możliwa dzięki Państwu, za co z całego serca dziękuję.
Przygotowując się do wyborów samorządowych, w których ubiegam się o urząd
prezydenta Gdańska, odwiedziłem wszystkie gdańskie dzielnice. Wśród nich był także
Nowy Port. Rozmawialiśmy wówczas o problemach, z którymi zmaga się Państwa dzielnica.
Mówili mi Państwo o swoich ogromnych obawach związanych z działalnością spalarni Port
Service, słyszałem wiele gorzkich słów pod adresem obecnych władz miasta, które nie
działają wystarczająco energicznie, by tę sprawę rozwiązać. Wspominali Państwo często
o zbyt małej liczbie połączeń komunikacji miejskiej, o tym, że miasto zdaje się Państwa
dzielnicę w tej kwestii lekceważyć. Rozmawialiśmy o potrzebie stworzenia nowych miejsc
do wypoczynku, a także o nowym basenie, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy
Nowego Portu. Złożyłem wówczas swój podpis pod petycją w sprawie budowy basenu przy
ul. Krasickiego.
W trakcie letnich spotkań z Państwem obiecywałem, że sprawy, którymi żyją mieszkańcy
Nowego Portu, znajdą się w moim programie wyborczym. Dotrzymuję tej obietnicy
i prezentuję dziś Państwu najważniejsze elementy programu dla Nowego Portu. Oto one:


KONIEC TRUCIA NOWEGO PORTU
Doprowadzimy do zakończenia działalności spalarni śmieci Port Service.
Podejmiemy wszystkie dozwolone prawem działania, by stało się to jak
najszybciej.



LEPSZA KOMUNIKACJA DLA NOWEGO PORTU
Wydłużymy linię tramwaju nr 5 do Oliwy. Uruchomimy połączenie promem
pieszo-rowerowym na Westerplatte.



BASEN DLA NOWEGO PORTU
Zapewnimy mieszkańcom dzielnicy dostęp do nowego basenu zlokalizowanego
przy ul. Krasickiego w Brzeźnie. Będzie to obiekt miejski.



ZIELONY NOWY PORT
Zrewitalizujemy Szaniec Zachodni, który stanie się ogólnodostępnym parkiem.
Stworzymy „kieszonkowy” park przy ul. Wyzwolenia.



ATRAKCYJNY NOWY PORT
Nad Martwą Wisłą zbudujemy przystań rybacką z targiem rybnym – nową atrakcję
turystyczną Gdańska. Odzyskamy Morski Dom Kultury i utworzymy w nim Gdański
Dom Muzyka.



ZABYTKOWY NOWY PORT
Uratujemy Dwór Fischera. Stworzymy w nim miejsce spotkań dla mieszkańców
z ekspozycją przybliżającą historię dzielnicy.

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 Nowy Port 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 Nowego Portu ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi,
sąsiadami. Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy Nowy Port i sprawimy,
że Gdańsk będzie miastem naszych marzeń.
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