Szanowni Państwo,
to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę się dziś z Państwem spotkać. Jest mi tym bardziej miło,
że tutaj, w pięknej Oliwie, stoi mój rodzinny dom. Witam i serdecznie pozdrawiam więc
Państwa jako kandydat na prezydenta Gdańska, ale przede wszystkim – jako Wasz sąsiad.
Oliwa to z pewnością jedna z najpiękniejszych dzielnic naszego Gdańska. Nie znam nikogo,
kto nie lubiłby Oliwy za jej kameralny charakter, piękny Park Oliwski i bliskość wspaniałego
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wiem, jak bardzo niepokoi Państwa polityka
obecnych władz Gdańska polegająca na tym, by w Oliwie było coraz więcej deweloperskich
inwestycji a coraz mniej zieleni i spokoju. Latem spotykałem się z mieszkańcami wszystkich
dzielnic Gdańska i często słyszałem o braku miejsc parkingowych. To również problem
Oliwy, bo i w tej dziedzinie miasto nie robi zbyt wiele, by ułatwić życie mieszkańcom.
Kolejnym kłopotem, o którym Państwo mi mówili, jest słaba organizacja ruchu
samochodów w dzielnicy. A przecież wystarczy kilka dobrych decyzji, by szybko to
naprawić. Latem skarżyliście się Państwo, że gdańska władza nie chce Was słuchać, że
często czujecie się pomijani podczas podejmowania decyzji. To niedobre zjawisko –
niestety w Gdańsku takie odczucia mieszkańców są dość powszechne. Ja chcę słuchać i
rozmawiać, chcę służyć gdańszczanom. Prowadzę kampanię wyborczą i liczę na Państwa
głosy. Zapewniam jednocześnie, że to Państwa głos, Państwa zdanie będą się dla mnie
liczyć po zwycięstwie.
W czasie letnich spotkań z gdańszczanami obiecywałem, że przedstawię program dla
każdej dzielnicy. Dotrzymuję słowa. Oto główne założenia programu dla Oliwy:


ZIELONA, KAMERALNA OLIWA
Zadbamy o zachowanie oryginalnej, niskiej zabudowy w Oliwie. Nie pozwolimy na
wycinkę otulin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wykonamy rzetelną
inwentaryzację cieków wodnych w górnej Oliwie – do tego czasu nie będzie zgody
na żadną zabudowę na tym obszarze.



SPRAWNIEJ PRZEZ OLIWĘ
Będziemy dążyć do udrożnienia ul. Czyżewskiego poprzez skierowanie ruchu
również na ul. Nową Opacką. Będziemy również dążyć do ograniczenia przejazdu
ciężarówek na odcinku Stary Rynek Oliwski – Grunwaldzka.



PARK OLIWSKI SKARBEM DZIELNICY
Nie pozwolimy na budowę nowych budynków na terenie Parku Oliwskiego.
Zachowamy historyczny charakter symbolu Oliwy.



WYGODNE PARKOWANIE W OLIWIE
Nie będziemy automatycznie powiększać strefy płatnego parkowania w Oliwie.
Wszystkie decyzje dotyczące jej kształtu podejmowane będą po realnych
konsultacjach z mieszkańcami i Radą Dzielnicy. Zadbamy o więcej miejsc
postojowych dla mieszkańców.

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 Oliwy 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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