Szanowni Państwo,
bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania w ramach cyklu „Lepiej w dzielnicy”. To dla mnie
wielka radość i zaszczyt, że Państwo, mieszkańcy Oruni, św. Wojciecha i Lipiec, zechcieli w
nim wziąć udział. Serdecznie Państwu za to dziękuję.
Orunia, św. Wojciech i Lipce to wspaniała część Gdańska. Miejsce posiadające piękną
historię, ale przede wszystkim dzielnica, której mieszkańcy tworzą prawdziwą wspólnotę,
wspierając się w rozwiązywaniu codziennych problemów. Tych niestety nie brakuje. O
swoich troskach mówili mi Państwo w czasie wakacji, gdy spotykałem się z mieszkańcami
wszystkich dzielnic naszego Gdańska. Na Oruni, w św. Wojciechu i Lipcach słyszałem wiele
gorzkich słów dotyczących polityki obecnych władz miasta. Część z Państwa żyje w bardzo
ciężkich warunkach, w nieremontowanych od dziesięcioleci komunalnych kamienicach. To
niedopuszczalne zaniedbanie. Dzielnica jest też słabo skomunikowana z resztą miasta, co
dla mnie i dla wielu z Was jest rzeczą trudną do pojęcia. Od lat obiecuje się Państwu
bezpieczny, bezkolizyjny przejazd i przejście przez tory kolejowe – trwa to po prostu za
długo. Wciąż za dużo jest tu też nierównych chodników czy zaniedbanej zieleni miejskiej.
W czasie letnich spotkań z gdańszczanami obiecywałem, że przedstawię konkretny
program, dzięki któremu życie w Państwa dzielnicy może być lepsze, łatwiejsze, bardziej
przyjemne. Dotrzymuję słowa. Oto główne założenia programu dla Oruni, św. Wojciecha i
Lipiec:


LEPSZE MIESZKANIA W DZIELNICY
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 WROTA GDAŃSKA
Powiększymy dwukrotnie Park Oruński. Zwiększymy nakłady na zieleń miejską w
dzielnicy, zostanie ona odpowiednio uporządkowana. Zadbamy o regularne
koszenie traw.



BEZPIECZNA I CZYSTA DZIELNICA
Zwiększymy nakłady na remonty chodników w dzielnicy. Zlikwidujemy problem
związany z wywozem śmieci. Podwoimy liczbę patroli straży miejskiej, która
będzie skoncentrowana na pilnowaniu porządku, a nie tylko wypisywaniu
mandatów. Będziemy zabiegać o większą liczbę patroli policji.



NOWA ENERGIA DLA ORUNI, ŚW. WOJCIECHA I LIPIEC
W ramach programu Mieszkanie Plus wybudujemy w dzielnicy co najmniej 600
nowych mieszkań. Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy Oruni, św. Wojciecha i
Lipiec. Niektórzy z nich zamieszkają w nowych domach, inni zyskają na
inwestycyjnym impulsie, jaki przyniesie ten projekt.



ŁATWIEJ PRZEZ TORY NA ORUNI
Przyspieszymy budowę tuneli pod torami kolejowymi i bezkolizyjnego przejścia
dla pieszych. Obecne władze obiecują to od dawna – my to po prostu zrobimy.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy zasługują na to, by Gdańsk rozwijał się szybciej. Zasługujemy na to, by gdański
samorząd troszczył się o wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego, w której dzielnicy
mieszkają. Zasługujemy też, 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 Wasza 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 Oruni, św. Wojciecha i Lipiec 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 Oruni, św. Wojciecha i Lipiec ze swoimi bliskimi,
przyjaciółmi, sąsiadami. Wspólnie możemy więcej. Wspólnie sprawimy, że Gdańsk będzie
miastem naszych marzeń.
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