Szanowni Państwo,
bardzo dziękuję Państwu za udział w kolejnym już spotkaniu w ramach cyklu „Lepiej w
dzielnicy”. Każda Państwa opinia, każdy pomysł i uwaga są dla mnie niezwykle istotne.
Służbę publiczną traktuję bowiem poważnie: chcę słuchać mieszkańców Gdańska, żeby
móc Wam lepiej służyć.
Kiedy w czasie wakacji gościłem u Państwa na Chełmie, zachwycił mnie niezwykle
sympatyczny klimat panujący w tej dzielnicy. Widać, że sąsiedzkie więzy są tu wciąż silne a
mieszkańcy cenią sobie życie na Chełmie. Jednocześnie mówili mi Państwo o problemach
dotykających Chełm. Państwa niepokój budzi bardzo intensywny rozwój budownictwa
mieszkaniowego w dzielnicy i na jej obrzeżach. Zabudowywany jest każdy skrawek terenu,
ubywa na Chełmie zieleni. Wiele do życzenia pozostawia wciąż komunikacja miejska,
zwłaszcza w kontekście bardzo szybkiego rozwoju dzielnic na południu Gdańska. Podobnie
jak wielu innych gdańszczan, mieszkańcy Chełmu, ci młodsi ale również najstarsi, pragną
spokojnego, wygodnego życia. W moim przekonaniu zadaniem władz miasta jest, aby
stawiane przez gdańszczan cele po prostu realizować – bez zbędnego politykowania,
sprawnie i szybko.
W czasie letnich spotkań z mieszkańcami Chełmu obiecywałem, że wrócę do Państwa z
konkretnymi propozycjami dla dzielnicy. Oto najważniejsze z nich:



Z CHEŁMU DO WRZESZCZA W 15 MINUT
Wybudujemy linię szybkiego tramwaju, która połączy południe Gdańska z
Wrzeszczem – podróż z Chełmu do Wrzeszcza będzie trwała zaledwie 15 minut!
Odkorkowane zostaną dzięki temu także al. Havla i al. Armii Krajowej.



ZIELONY CHEŁM
W jarze przy ul. Sikorskiego stworzymy piękny park o powierzchni 5,5 hektara.
Część terenu zostanie wydzielona na wybieg dla psów z torem przeszkód dla
naszych ulubieńców.



DOM DZIENNEJ OPIEKI DLA SENIORÓW
Wybudujemy w dzielnicy dom dziennej opieki dla osób starszych, samotnych i
schorowanych, którzy nie wymagają całodobowej opieki lekarskiej. W placówce
zostanie zapewniona m.in. rehabilitacja a podopieczni zyskają wsparcie przy
załatwianiu codziennych spraw życiowych. Lokalizacja inwestycji zostanie
wybrana po konsultacjach z mieszkańcami.



SPORTOWY CHEŁM
Zmodernizujemy cztery korty ziemne znajdujące się przy ul. Zielonogórskiej. Ten i
inne obiekty sportowe będą dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

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 Chełmu 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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