Szanowni Państwo,
dziękuję Państwu za udział w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu „Lepiej w dzielnicy”.
Jestem zaszczycony, że zechcieli Państwo podzielić się ze mną swoimi opiniami na temat
spraw Żabianki, a także na temat problemów i wyzwań stojących przed naszym miastem.
Żabianka, osiedle Wejhera, osiedle Tysiąclecia i Jelitkowo – piękna, ale i bardzo różnorodna
część Gdańska. Gdy spotykałem się z Państwem w czasie wakacji, słyszałem o wielu
problemach, z którymi musicie się zmagać. Wiem, że obawiają się Państwo nowych
inwestycji deweloperskich. Podzielam pogląd większości mieszkańców na tę sprawę:
w Gdańsku deweloperzy mają do powiedzenia stanowczo za dużo, a ich interesy zbyt
często realizowane są kosztem gdańszczan. Znana i wielokrotnie nagłaśniana jest również
niedopuszczalna polityka obecnych władz w historycznej części Jelitkowa. Rybackie checze
i działający w nich artyści to wielki atut Państwa dzielnicy – trzeba chronić wyjątkowy
charakter tego miejsca, a nie go niszczyć. Rozmawiając ze mną, podkreślali też Państwo
wagę tych najprostszych, z pozoru drobnych rzeczy. Mieszkańcy Żabianki chcą żyć
spokojnie i wygodnie, ciesząc oko dobrze zaprojektowaną małą architekturą, korzystając
z dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Oczywiście rozumiem i popieram te
dążenia.
W czasie letnich spotkań z Państwem obiecałem, że przedstawię precyzyjny program dla
każdej części naszego Gdańska. Dotrzymuję słowa. Oto główne założenia programu dla
Państwa dzielnicy:
● „NIE” DLA NOWYCH WIEŻOWCÓW NA ŻABIANCE
Nie pozwolimy, aby w kwartale ul. Gospody powstał nowy wieżowiec mieszkalny. Decyzję
o tym, w jaki sposób zagospodarować to miejsce, podejmiemy po konsultacjach z
mieszkańcami dzielnicy. Żabianka potrzebuje otwartej przestrzeni publicznej i
usług, a nie intensywnej zabudowy deweloperskiej.
● SPORTOWA ŻABIANKA
Wprowadzimy monitoring na sportowych obiektach zlokalizowanych przy szkołach w
dzielnicy. Dzięki temu boiska szkolne będą dostępne dla dzieci i młodzieży również
po godzinach pracy szkół. Przy ul. Orłowskiej wybudujemy dwa ziemne korty
tenisowe dostępne dla wszystkich mieszkańców.
● WYGODNA DZIELNICA
Postawimy 50 dodatkowych ławek w zacienionych miejscach. Zbudujemy 20 punktów z
poidełkami z wodą pitną, które będą służyć mieszkańcom w gorące dni.
Podejmiemy skuteczny dialog z parafią Matki Bożej Fatimskiej i władzami SM
Żabianka w sprawie fontanny na deptaku – będzie ona ponownie radowała
mieszkańców dzielnicy.
● ARTYSTYCZNE JELITKOWO
Przywrócimy świetność historycznej części Jelitkowa. Mieszkańcom zabytkowych checzy
rybackich umożliwimy ich wykup. Opuszczone checze wyremontujemy

i przeznaczymy na wynajem dla młodych artystów. Ulica Bałtycka stanie się
miejscem spotkań artystów i rzemieślników trudniących się rękodziełem.
Szanowni Państwo,
mieszkańcy zasługują na to, by Gdańsk rozwijał się szybciej. Zasługujemy na to, by
samorząd troszczył się o wszystkich gdańszczan, 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 Żabianki, osiedli Wejhera i Tysiąclecia, a także
Jelitkowa 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 zechcecie rozmawiać
o naszych propozycjach dla Waszej dzielnicy ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.
Wspólnie możemy więcej. Wspólnie sprawimy, że Gdańsk będzie miastem naszych
marzeń.
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